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1.  

Антония Дякова 

нач. отдел „Териториално 

сътрудничество“ 

Дирекция „Европейски 

политики и програми“ 

Община Бургас 

 

тел./факс +35956 84 11 93 

a.dyakova@burgas.bg 

 

27.07.15  

Настояваме за преразглеждане на условията за допустимост на 

бенефициентите, като предлагаме следната промяна: 

 

Изграждане на компостиращи инсталации на територията на общини, в 

които РСУО има изградена или изграждаща се регионална инсталация за 

третиране на зелени отпадъци и/или биоразградими битови отпадъци, 

след извършване на анализ на регионално ниво и при доказване на 

икономическа целесъобразност.   

 

Мотиви: Изграждане на компостиращи инсталации на територията на 

общини, в които РСУО има изградена или изграждаща се регионална 

инсталация за третиране на зелени отпадъци и/или биоразградими битови 

отпадъци, след извършване на анализ на регионално ниво и при доказване 

на икономическа целесъобразност.   

 

Не се приема.  
Разходите за изграждането на 

компостиращи инсталации в 

общини, които са били 

финансирани по друга програма, в 

т.ч. ОПОС 2007-2013, 

националния бюджет или друга 

донорска програма, са 

недопустими за финансиране по 

новия програмен период – чл. 27, 

ал. 1 на ПМС 119/2014 г.  

2.  Национално сдружение на 

общините в Република 

България 

тел/факс: +359 2 9434 467 

namrb@namrb.org 

 

 

30.07.15  Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане Насоки, Ви 

предоставяме обобщени коментари от общините от проекта на Насоките 

за кандидатстване. 

1. По т. 9 „Максимален и минимален размер на БФП за конкретен 

проект”: 

Настояваме да отпадане поставено ограничение, че инсталациите за 

компостиране, трябва да са с минимален годишен капацитет 2 000 т./год. 

Предлагаме минималният допустим годишен капацитет на 

инсталациите да бъде определен на 300 или най-много 500т./г. тъй 

като преобладаващия брой общини в страната генерират отпадъци 

значително под предлагания минимален праг на допустимост и ще бъдат 

лишени от възможността самостоятелно или в партньорство да изграждат 

подобни инсталации. Подобно е положението и при планинските общини, 

които са значително отдалечени от съседните и няма да имат възможност 

да осъществяват партньорство, за да достигнат заложения минимален 

 

 

 

Не се приема. 

Определените  минимални 

капацитети са съобразени с 

Националния план за управление 

на отпадъците (НПУО) 2014-2020 

г. и Национален стратегически 

план за поетапно намаляване на 

количествата  на биоразградимите 

отпадъци 2010-2020 г. 

(НСППНКБО). Инвестиции в по-

малки капацитети в общини с по-

малко население не са разходо-

mailto:a.dyakova@burgas.bg
mailto:namrb@namrb.org
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капацитет.  оправдани, поради очакваните по-

високи разходи за разделно 

събиране и експлоатация. За 

такива общини се препоръчва 

въвеждането на домашно 

компостиране.  

Съгласно НСППНКБО, 

разделното събиране с цел 

компостиране е подходящо за 

райони с население над 25 000 

жители и за такива с население 

между 3000 и 25 000 жители. За 

райони с население под 3000 

жители разделно събиране с цел 

компостиране е неподходящо и 

тези се препоръчва като 

подходяща мярка домашното 

компостиране. 

Фамилното компостиране не се 

зачита за изпълнение на целите 

пред общините за рециклиране и 

оползотворяване на 

биоотпадъците, но ще доведе до 

намаляване на количеството 

генериран отпадък от 

индивидуалните домакинства, 

което ще доведе до намаляване на 

депонираните количества. 

 

Процедурата предвижда 

възможност две или повече 
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общини да кандидатстват 

съвместно за изграждане на обща 

инсталация за компостиране на 

зелени и/или биоразградими 

отпадъци. Допустимо е също така 

две или повече общини, които не 

участват в едно и също 

Регионално сдружение, но имат 

общи административни граници, 

да подадат съвместно проектно 

предложение за изграждане и 

ползване на една обща инсталация 

за компостиране. 

2. По т. 10. „Процент на съфинансиране“:  
Предлагаме в случай, когато проектът попада в хипотезата на чл. 61, 

параграф 7 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 и за него не се изисква 

изготвянето на анализ разходи-ползи в Насоките да се направи пояснение, 

че ще се иска само финансов анализ или за съответното проектно 

предложение  ще се предоставя  по 100 % БФП от допустимите разходи. 

 

Приема се. 

В текста ще се прецизира, че за  
проекти, попадащи в 

хипотезите на чл. 61, параграф 

7 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013, 

не се изисква представянето на 

АРП.  

3. По т.11. „Допустими кандидати”:  
3.1. На стр. 6 настояваме да отпадне изискването посочено в т. 

3 „3. Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) да 

няма изградена или изграждаща се регионална инсталация за третиране 

на зелени отпадъци и/или биоразградими битови отпадъци”. Мотивите 

за това наше предложение са, че някои РСУО обхващат голям брой 

общини, за които поради отдалеченост или поради други географски 

особености транспортирането на зелени отпадъци до единствената 

третираща инсталация в региона ще бъде икономически и екологично 

нецелесъобразно. Поради тази причина настояваме всяко Регионално 

 

Приема се частично.  

Текстът ще бъде редактиран така: 

„3. Регионалната система за 

управление на отпадъците (РСУО) 

да няма изградена или изграждаща 

се инсталация за компостиране  

или за анаеробно разграждане на 

зелени отпадъци и/или 

биоразградими битови отпадъци, 
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сдружение самостоятелно да има възможност да вземе решение за броя на 

изграждащите се инсталации след извършване на анализ на 

регионално ниво и при доказване на икономическа целесъобразност. 

Също така в т. 3 не се конкретизира, че става въпрос единствено за 

изградена или изграждаща се регионална компостираща инсталация 

(съгласно наименованието на процедурата), което поставя въпросът ако в 

дадена община съществува изградена МБТ инсталация, в която се 

извършва биологично стабилизиране на биоразградими отпадъци, което е 

също вид третиране следва ли да се приеме, че тя е недопустим кандидат. 

 

обслужваща всички общини в 

региона”.  

Разходите за изграждането на 

компостиращи инсталации в 

общини, в които са били 

изградени инсталация за 

компостиране  или за анаеробно 

разграждане с  финансирани по 

друга програма, в т.ч. ОПОС 2007-

2013, националния бюджет или 

друга донорска програма, са 

недопустими за финансиране по 

новия програмен период – чл. 27, 

ал. 1 на ПМС 119/2014 г. 

3.2. На стр.6 в т.4. е посочено, че в общинската/регионалната 

програма за управление на отпадъците, следва да са предвидени 

дейностите, включени в проектното предложение. С оглед на факта, че 

проектното предложение включва и специфични дейности по управление, 

публичност и други, е необходимо текстът да се прецизира. 

 

Приема се. 

„Дейности“ се заменя с „мерки 

за зелените и/или 

биоразградимите отпадъци“. 

 

3.3. Стр. 6 за т. 5 предлагаме следната редакция на текста: „5. 

Налично е Решение на общото събрание на Регионалното сдружение, с 

което са разпределени задълженията на съответната община/общини 

за изпълнение целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, съответстващи на 

проектното предложение,което: 

1. доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в 

региона за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци; 

2. съдържа анализ на това кой подход е по-ефективен – обща за 

целия регион или за част от региона инфраструктура или поотделно за 

Приема се. 

Текстът ще бъде обособен в 

подточки.  

Тъй като обаче доказателствата 

и анализите са важни за 

оценката на проектните 

предложения, ще се постави 

изискване в насоките тези 

доказателства и анализи, въз 
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всяка община от РСУО;“ 

Предложението ни е техническо и цели избягване на двусмисленото 

тълкуване, че анализът трябва да се съдържа в Решението на Общото 

събрание на регионалното сдружение.  

 

основа на които е взето 

решението на общото събрание, 

също да бъдат приложени към 

проектното предложение. 

3.4. Обръщаме внимание, че за някои общини наличието на 

Решение на общото на Регионалното сдружение е неприложимо, тъй 

като съгласно Закона за управление на отпадъците и Националния план за 

управление на отпадъците 2014-2020 г. отделни общини представляват 

самостоятелен регион за управление на отпадъците (община Петрич, 

Рудозем, Малко Търново). В съответствие с това е необходимо да се 

въведат изключения, като се предвиди, че за тези общини подобно 

Решение не се изисква в съответните раздели („Допустими кандидати”, 

„Списък на документите”, „Критериите за оценка” и др.). 

 

 

Приема се по принцип. 

За тези общини, които 

представляват самостоятелен 

район за управление на 

отпадъците, ще бъде изискано да 

представят аналогично решение 

на Общинския съвет по 

отношение на въпроси, които се 

отнасят до управление на 

отпадъците на ниво общината. 

3.5. Стр. 6 и 7: Изброените условия в т.7 за удостоверяване 

наличието на финансови ресурси за изпълнение на дейностите по 

проектите са твърде рестриктивни и не съобразени с максимално 

допустимия размер на БФП от до 7.4 млн.лв. С оглед на това, 

настояваме предложените текстове да отпаднат, като на етап депозиране 

на проектното предложение кандидатите представят единствено решения 

на Общинските съвети, с които се поема ангажимент за осигуряването на 

ресурс за изпълнение на проектите. 

 

Не се приема. 

Кандидатът трябва да представи 

поне един от посочените 

документи. Няма изискване той да 

представи всички изброени 

доказателствени документи. 
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3.6. На стр. 7, като последно доказателство към т. 7 е разписано 

„…..и мотивирано решение на директора на РИОСВ по чл. 25, ал. 7 от 

същата наредба, с което се дава съгласие за предоставяне на средства.” 

Настояваме този текст да отпадне, тъй като на етап проектно 

предложение подобно мотивирано решение не може да бъде 

представено, тъй като в процедурата по издаването му се изискват 

документи по чл.25, ал.2 от Наредба №7 от 19.12.2013 г., които ще бъдат 

налични след сключването на Договор за БФП.  

 

Приема се частично. 

Текстът ще бъде редактиран по 

следния начин: „… и принципно 

съгласие на директора на РИОСВ 

по чл. 25, ал. 7 от същата наредба 

за предоставяне на средствата.“ 

3.7. На стр.8 са изброени 7 условия, на които трябва да отговаря 

споразумението за партньорство, ако две или повече общини решат да 

кандидатстват съвместно, като, ако то противоречи или не отговаря на 

всички изисквания на настоящите насоки или на условията на договора за 

предоставяне на БФП, проектното предложение се отхвърля. С оглед 

улесняване както на потенциалните кандидати по процедурата, така и на 

оценителите, и за унифициране на подкрепящите документи, които се 

депозират с проектното предложение, е подходящо към пакета документи 

за кандидатстване УО да приложи образец на споразумение. 

Приема се частично. 

В насоките за кандидатстване 

са посочени минималните 

изисквания към 

споразумението. 

По отношение на изготвянето 

на образец на споразумение, 

УО на ОПОС ще обмисли 

възможността за подготовката 

на такъв образец, с препоръка 

за ползването му от страна на 

кандидатите по процедурата 

след обявяване на процедурата. 

Всички указания на УО на 

ОПОС ще бъдат публикувани 

на интернет страницата на 

ОПОС. 
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4. По т. 13 „Дейности, допустимите дейности за финансиране”:  

4.1. На стр. 10 по т. 4 предлагаме следната редакция: „4. Дейности, 

свързани с изграждане на довеждаща и отвеждаща инфраструктура 

(напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване, канализация), която 

обслужва само територията на проекта.” Предложението ни е поради 

факта,че отвеждащата инфраструктура е задължителен елемент от 

реализацията на проекта и като така тя също трябва да бъде включена 

като допустима дейност.  

 

Приема се по принцип. 

Ще се уточни, че дейностите се 

отнасят до „съпътстваща 

инфраструктура“. 

 

4.2. Съществува известна неяснота и разминавания в текстовете по 

отношение на вида проектиране, което се изисква. В по-голямата част от 

Насоките е записано, че от кандидата се изисква да представи идеен 

проект. От друга страна в т. 13 подточка 1 (на стр. 9), се допуска работно 

проектиране. В тази връзка с цел прецизиране на текстовете следва 

изрично да се уточни, че се изисква минимум идеен проект.  

 

Наличието на идеен проект е 

един от задължителните 

документи, без който 

проектните предложения ще 

бъдат отхвърляни още на етапа 

на оценка на административна 

допустимост и съответствие, 

т.е. това ниво на 

инвестиционно проектиране е 

най-ниското и задължителното. 

Наличието на работно 

проектиране от друга страна 

обаче предполага още по-

напреднал етап на подготовка, 

което се стимулира при 

техническата и финансова 

оценка, т.е. наличието му не е 

задължително, но е допустимо 

като дейност и като разход. По 

същество в цитираната т. 13 от 
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насоките са описани 

дейностите, които са 

допустими за финансиране, а 

не които са задължителни на 

етапа на кандидатстване. 

Изготвянето на работни 

проекти е една от допустимите 

дейности, съответно и 

разходите за тази дейност са 

допустими, което обаче не е 

задължително да е извършено 

на етапа на кандидатстване. 

5. По т. 14.2. „Общи условия за бюджета на проектното 

предложение”:  
5.1. На стр.17 е посочено, че бенефициентът има право да поиска 

аванс в размер до 10 % от стойността на безвъзмездната финансова 

помощ. Същевременно в т. 37.3 от Указанията на Министерство на 

финансите ДНФ № 1/01.07.2014 г. относно условията и реда за изплащане 

на финансовата помощ е описано, че публичните бенефициенти, които 

изпълняват проекти по ОПОС 2014-2020 г., могат да получат аванс до 

35% от стойността на финансова помощ. С оглед на това настояваме, 

размерът на авансовите плащания да бъде приведен в съответствие с 

Указанията. 

 

Не се приема.  

Разпоредбата на т.37 от ДНФ № 

1/01.07.2014 поставя изисквания 

по отношение на максимално 

допустимия размер на авансови 

плащания, но не поставя 

изисквания по отношение на 

минималните размери на авансови 

плащания. Размерите на 

авансовите плащания се определят 

по преценка на УО на ОПОС. При 

определянето на размера на 

авансовото плащане е взета 

предвид схемата за отпускане на 

средства от ЕК към УО съгласно 

чл. 134 на Регламент /ЕС/ № 

1303/2013 и финансовия ресурс, с 

който ще разполага програмата 
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през 2016 г., когато се очакват да 

бъдат сключени договори за БФП 

по тази процедура. 

5.2. На стр. 17 съществува текст: „При използването на 

отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и 

определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при 

депониране на отпадъци, за  допустими дейности, чието финансиране е 

допустим разход по настоящата процедура, след сключване на договора 

за предоставяне на БФП, съответният бенефициент и/или неговите 

партньори трябва да възстановят по банковата си сметка към 

съответната РИОСВ признатите му за допустими и възстановени 

разходи. За възстановяването на тези средства следва да бъде 

представен документ, доказващ възстановяване на използваната сума.“. 

Настояваме текстът да се прецизира относно това коя сума следва да 

възстанови и пред кого трябва да се представи документа, доказващ 

възстановяването.   

 

Не се приема. 

В цитирания текст от насоките 

изрично е посочено по коя 

банкова сметка, както и че се 

отнася само за признатите за 

допустими и възстановени на 

бенефициента разходи.  

6. По т.14.3 „Детайлно описание на допустимите за финансиране 

разходи”:  
6.1. Необходимо е текстовете по т.14.3. да бъдат съобразени с 

разпоредбите на ПМС 119/20.05.2014 г.  

Например в т. 17 като допустими са посочени разходите за надзор и 

технически контрол. Същевременно чл. 39, ал.1, т. 4 от ПМС 

119/20.05.2014 г. указва като допустими разходите за инвеститорски 

контрол.  

Също така в т. 22 са описани като допустими разходи за публичност и 

информираност, но в чл.9, ал.2, т. 2 от ПМС 119/20.05.2014 г. допустими 

Приема се. 
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са разходите за публичност и визуализация. 

6.2. Предлагаме да бъдат добавени като допустими разходите 

за следните дейности:  

- застраховки на изградените инсталации. Съгласно чл. 38 от ПМС 

119/20.05.2014 г. допустими за финансиране са разходи и за застраховки 

на придобитите в резултат на операцията активи. В тази връзка, за да се 

гарантира сигурността на бъдещите инвестиции, е препоръчително тези 

разходи за застраховки да бъдат включени сред допустимите по 

процедурата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закупуване/осигуряване на софтуер за конкретната система за 

компостиране. Съществуват редица системи за компостиране, 

функционирането на които се управлява със специализиран софтуер и 

това дава много добри резултати при получаване на компост от високо 

качество. Параметрите, които се контролират автоматично, са 

температура, влага и т.н. на компостните купове и в зависимост от това се 

определя кога да се пристъпи към аериране/приключване на съответната 

фаза на компостиране и т.н.; 

 

- реконструкцията и разширението на ПСОВ при доказана 

необходимост чрез прединвестиционно проучване. Считаме, че тази 

възможност следва да се допусне с оглед на факта, че ако на площадката 

 

 

Не се приема.  
Съгласно текста на чл. 38 от ПМС 

119/2014 г. тези разходи са 

допустими, „ако са свързани с 

изискванията, наложени от 

Управляващия орган“. УО на 

ОПОС не намира за подходящо да 

постави такива изисквания, тъй 

като това застраховане се отнася 

за периода на експлоатация, 

разходите за която са изцяло за 

сметка на бенефициента. 

 

Приема се. 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. Не е основателно 

обосноваването на отделен 

бюджетен ред за допустим разход 

по тази процедура за хипотетичен 

частен случай на необходима 
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съществува вече изградена инфраструктура и присъединяването на новия 

обект налага допълнителното му включване към вече действаща ПСОВ, 

нейната реконструкцията и разширяването ще бъде оптималният вариант;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- провеждане на 72-часови проби и дейности по експлоатация на 

инсталацията до достигане на капацитетните й възможности, за не 

по-малко от 3 /три/ месеца. 

 

реконструкция и разширение на 

ПСОВ. За всеки конкретен случай 

следва да се обосноват 

икономически разходите и по 

техническата инфраструктура,  

които се отнасят само и са пряко 

свързани с изграждането и 

работата на компостиращата 

инсталация.  

 

Не се приема. Не е основателно 

да се обособява отделен бюджетен 

ред за допустим разход за 72-

часовите проби, тъй като тези 

разходи следва да бъдат 

предвидени в разходите за СМР 

или в разходите по доставка и 

монтаж на оборудване, техника и 

съоръжения. 

7. По т. 14.4. „Недопустими разходи по настоящата процедура за 

безвъзмездна помощ” 

Съгласно допълнителната разпоредба на § 1, т.11 от ПМС 119/20.05.2014 

г. „разходите за организация и управление” включват и 

административните разходи, свързани с управлението на операцията 

(режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи за 

командировки). Същевременно, съгласно т. 54, (стр.19) режийните 

разходи са определени като недопустими по процедурата. С оглед 

съобразяване с нормативната уредба е необходимо режийните 

разходи да бъдат включени сред допустимите по процедурата. 

 

Не се приема. 

От ОПОС се покриват само 

разходи за заплати и осигуровки, 

командировки и за консумативи и 

оборудване, което е с нулева 

остатъчна стойност (остатъчната 

стойност е недопустим разход). 



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г. 

Таблица с получени предложения, коментари и становища след публикуване за обсъждане на проект на Насоки и пакет документи по 

процедура на подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци“ 

  

страница: 12/18  

 

Дата: --.--.2015 г. 

 

№ 

 

 

Данни на подателя 

Дата на 

получа-

ване 

 

Коментар/Предложение/Становище 

Становище на УО на 

ОПОС 2014-2020 г. 

 

8. По т. 14.5. „Указания за изготвяне на бюджета”:  
8.1. Необходимо е наименованията на разходите от тази част 

на Насоките да се унифицират с тези в т. 14.3. Например в т.14.3. като 

допустими са посочени разходи за публичност и информираност. В т.14.5. 

е посочено, че разходите за информация и комуникация, не следва да 

надвишават 1 % от допустимите разходи. 

 

Приема се. 

8.2. Разходите трябва да се приведат и в унисон с разпоредбите 

на чл.9, ал.2 от ПМС 119/20.05.2014 г. Например на стр. 21 е посочено, 

че: „Разходите за подготовка, организация и управление не следва да 

надвишават 10 % от допустимите разходи, посочени в бюджета на 

проекта”, същевременно в чл.9, ал.2, т.1. се указва, че разходите за 

организация и управление са до 10 на сто от общите допустими разходи 

по операцията. 

 

Не се приема. 

Допустимите разходи по 

оперативна програма „Околна 

среда“ се уреждат в чл.39 на ПМС 

119/20.05.2014 г. Само в случаите, 

когато в чл.39 не е регламентиран 

съответния разход, то тогава се 

прилагат общите разпоредби, 

каквато е чл.9. 

 

8.3. Необходимо е да се изясни дали в разходите за подготовка, 

организация и управление, респективно в 10% ограничение за тях, се 

включват разходите за строителен надзор, авторски надзор и технически 

контрол, както и разходите за информация и комуникация? Също така е 

необходимо да се изясни въпроса с използване на външни експерти при 

„Организация и управление на проекта по ОПОС 2014-2020“, като се 

укажат условията при които ще се извършва техният избор, както и в кое 

бюджетно перо попадат в Проекта на Бюджет 2014-2020.  

 

Виж разпоредба на чл.39 на ПМС 

119/20.05.2014 г. 
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9. По т. 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на 

проекта”: Описано е, че срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, от 

които 24 месеца са за фактическото му изпълнение, а 6 месеца е срокът за 

УО на ОПОС за документално приключване на проекта и финално 

плащане на верифицираните разходи. Считаме, че заложеният срок от 6 

месеца за документално приключване и финално плащане към 

бенефициентите необосновано дълъг и настояваме УО да приключва 

проектите в срок не по-дълъг от 2 месеца. 

 

Не се приема. 

6 месеца са необходимото 

време за УО на ОПОС за 

документално приключване на 

проекта и финално плащане на 

верифицираните разходи 

(кандидатът следва да внесе 

окончателен доклад по проекта 

в срок до края на третия месец 

от посочените 6 месеца). Това 

ще бъде прецизирано в текста 

на насоките. 
10. По т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване”:  

Считаме че изискването по т.23.13. Актуални удостоверения за 

проектантска правоспособност на всички членове на проектантския екип 

(за идейния проект; за работния проект – при наличие на такъв, в случай, 

че тези проекти/планове са изготвени от различни екипи), подписани с 

отделен електронен подпис от притежателя на удостоверението, няма 

добавена стойност към оценката и качеството на проектното 

предложение, а единствено създава допълнителна административна 

тежест, особено чрез изискването всеки проектант индивидуално да 

представи и подпише удостоверението си. С оглед на това, предлагаме 

същото да отпадне.  

 

Не се приема. 

Представянето на актуалните 

удостоверения по този начин по 

принцип няма пряко отношение 

или принос по същество за 

качеството и оценката на 

проектните предложения. 

Независимо от това обаче чрез 

личното подписване с електронен 

подпис на всеки от проектантите 

ще се намали риска от 

представяне на некачествена или 

непълна проектна документация, 

или такава, която включени в 

списък членове на проектантския 

колектив не са изготвили.   
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Предложението ни е приложимо и към т.23.25 относно представянето на 

Въпросник за оценка на капацитета на бенефициента (Община). Не 

считаме за подходящо и удачно представянето на многобройните 

документи, описани във въпросника, голяма част от които са нямат 

никакво отношение към настоящата процедура, като: копие от 

процедура за нивата на достъп до класифицирана информация, 

длъжностна характеристика на експерта работещ с класифицирана 

информация, описания на взетите предпазни мерки за защита на 

сървърите, на помещението (големина, климатизация, захранване) за 

съхранение на сървърите, на взетите предпазни мерки за защита и др.  

Също така звеното за управление на проекта се съставя, когато 

бенефициентът има яснота по отношение на това дали е одобрен за 

финансиране по съответната процедура. Наличието на изисквания за 

предварително съставяне на звеното (т.1.3) и за незаети места в него 

(т.1.4.) не определят административния капацитет на бенефициента, 

поради факта, че той винаги е в състояние да реши този въпрос по 

административен начин чрез заповед на кмета на водещата община. 

Логично е такава заповед с точните имена и длъжности на експертите да 

се издаде след одобряване на проектното предложение. Практика във 

всички общини е и използването на външни консултанти и в този смисъл 

тяхното поименно изброяване няма да доведе до повишаване/понижаване 

на административния капацитет на бенефициента. 

Предлагаме цитираните по-горе изисквания да отпаднат от 

въпросникът за оценка на капацитета на бенефициента и той да бъде 

подобрен и преработен.  

 

Приема се по принцип.  

Въпросникът ще отпадне като 

приложение към насоките. В т. 26 

от насоките обаче ще се добави 

следния текст с указания към 

бенефициентите: „26.4. Оценка на 

капацитета на потенциалните 

бенефициенти от УО на ОПОС 

 

При процедура на подбор на 

проекти УО на ОПОС оценява 

капацитета на потенциалните 

бенефициенти само за 

проектните предложения, които 

са преминали успешно оценка на 

административното 

съответствие и допустимост. 

Оценката на капацитета се 

извършва паралелно и независимо 

от оценката на проектното 

предложение на съответния 

бенефициент. От кандидатите, 

които продължават на втория 

етап от оценката, ще бъде 

изискана необходимата 

документация, за да се извърши 

оценката на капацитета.“. 

УО на ОПОС ще обмисли 

целесъобразността от опростяване 

на въпросника и на документите, 

които да бъдат изисквани от 
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бенефициентите. 

 3. Българска асоциация на 

консултантите по 

европейски програми 

Ул. „Лъчезар Станчев“ 5, гр. 

София 

info@bakep.org 

 

31.07.15 Във връзка с горепосочения проект на Насоки за кандидатстване, 

публикуван за обществено обсъждане, БАКЕП отправя следните 

предложения: 

1. Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 предвижда финансиране на 

дейности по „Проектиране и изграждане на площадки и 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. 

Често това са сепариращи инсталации, които са условие за 

функциониране на компостиращите инсталации и би следвало да 

се изграждат и функционират съвместно. В този смисъл 

предложението ни е в процедурата да се включат като допустими 

дейности и „Проектиране и изграждане на площадки и 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. 

 

 

 

Не се приема. 

Настоящата процедура в този 

обхват на дейности е включена в 

одобрената Индикативна годишна 

работна програма (ИГРП) за 2015 

г. на ОПОС 2014-2020 г., която е 

публично достъпна чрез интернет 

страницата на ОПОС. В ИГРП за   

2015 г. е включена още една 

процедура по приоритетна ос 2, 

която ще бъде обявена през 4-то 

тримесечие на 2015 г. В обхвата 

на тази процедура са включени 

освен инсталации за 

компостиране, също така и  

инсталации за предварително 

третиране. 

Не приемаме Вашето мнение, че 

за функционирането на 

компостиращата инсталация 

задължително трябва да има 

mailto:info@bakep.org
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сепарираща. Целите, които се 

поставени с финансирането по 

настоящата процедура, са 

свързани с осигуряване на 

допълнителен капацитет за 

рециклиране на отпадъци. За се 

изпълнят тези изисквания, е 

задължително разделното 

събиране на зелени и/или 

биоразградими отпадъци преди 

компостирането, за да се получи 

продукт компост, а не отпадък. 

Сепариращите инсталации 

третират предварително отпадъци, 

които са събрани общо и 

биоразградимата фракция, която 

би се получила след тях, не може 

да бъде използвана за целите на 

компостирането. 

2. Прави впечатление твърде дългият срок за подаване на проекти 

(12 месеца) и тъй като подборът ще е конкурентен – дори да има 

подготвени значително по-рано от крайния срок проекти, те ще 

бъдат оценявани едва след изтичането му. Възможно е да се 

обмисли насърчаване на подготвените по-рано проекти, като се 

въведе и междинен срок за кандидатстване, или процедурата да се 

обяви без краен срок за кандидатстване, до изчерпване на 

финансовия ресурс (това ще бъде стимул за по-бърза подготовка 

от страна на бенефициентите. 

Не се приема. 

Предвид наученото от 

практически случаи при 

подготовката, оценяването и 

изпълнението на проектни 

предложения по ОПОС 2007-2013 

г., в насоките за кандидатстване 

по настоящата процедура е 

заложен по-дълъг срок за подаване 

на проектни предложения от 

обичайното – 12 месеца от датата 

на публикуване на обявата. По 
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този начин ще се осигури 

достатъчно време, в което 

общините да могат да изпълнят 

поставените в насоките 

изисквания за подаване на 

проектни предложения в по-

напреднал етап на проектна 

готовност – идеен проект, 

завършено устройствено 

планиране, променено 

предназначение на имотите, 

завършени съгласувателни 

процедури по околна среда.  

Предложените от Вас 

възможности за срокове за 

оценяване или кандидатстване 

противоречат на изискванията на 

нормативната уредба, по-

специално ПМС № 107/2014 г. 

3. Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 предвижда бенефициенти 

по дейностите да бъдат не само общини, но и юридически лица. В 

настоящата покана обаче като бенефициенти са посочени само 

общини. Предлагаме да се обмисли възможността за включване на 

юридически лица като партньори по проектите (напр. това могат 

да бъдат операторите на регионални депа и др.), които могат да 

участват финансово, експертно и организационно в реализацията 

на проектите. 

 

Благодаря за предоставената възможност за становище по процедурата 

преди публикуването й и се надявам предложенията ни да бъдат взети 

предвид в окончателните условия. 

Не се приема. 

Съгласно чл. 19 от Закона за 

управление на отпадъците кметът 

на общината организира 

управлението на битовите 

отпадъци, образувани на нейната 

територия, като отговаря и за 

разделното събиране и 

съхраняването на битови 

биоразградими отпадъци, в т.ч. 

определя местата за разполагане 

на необходимите елементи от 
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системата за разделно събиране на 

отпадъците и предаването им за 

компостиране.  

Предвид това, както и за 

прилагането на 

децентрализирания подход, е по-

целесъобразно предоставянето на 

БФП за инсталации за 

компостиране за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими 

битови отпадъци да е насочено 

само към общини. 

Обръщаме внимание, че 

изброените като допустими 

бенефициенти по приоритетна ос 

2 на ОПОС 2014-2020 г. са общо 

за всички посочени мерки, а 

допустимите бенефициенти за 

всяка отделна процедура се 

определят в зависимост от целите 

и условията на предоставянето на 

БФП. 

  
 
  


