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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020 - 04.09.2015 г.

1.

Асоциация на
еколозите от
общините в
България
вх. № 12-00-1305
/26.08.2015 г.

Във връзка с обявената процедура за компостиращи инсталации BG16M10P002-2.001 „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" бихме желали да зададем следните
въпроси:
1. Въпрос. В точка 9 от Насоките са посочени три вида допустими
инсталации за компостиране. Може ли да се дадат повече пояснения
за трите вида допустими инсталации на сайта на ОПОС? Например,
компостиране на отпадъци в тунели включва ли се в обхвата на
посочените три типа инсталации? Открито компостиране в призми
включва ли се в обхвата на посочените три типа инсталации?
2. Въпрос: В Насоките е указано, че поръчките по ЗОП подлежат на
предварителен контрол, съгласно ЗОП. Ако тези поръчки се
провеждат преди да е подписан ДБФП, предвид на факта, че
бенефициентът може да обявява процедури за избор на консултанти
за подготовка на проекта/което няма как във времето да е след
подписване на ДБФП/, със строител и надзор и др./което се
стимулира чрез критериите за оценка , за което се дават повече
точки/, следва ли тръжните документи да се изпратят на АОП за
предварителен контрол, предвид съответните текстове на ЗОП? Това
изясняване е особено важно предвид и графика на проектното
предложение.

Компостиращи инсталации тип „тунели“ са извън обхвата на
допустимите за финансиране съоръжения. В обхвата попадат
инсталации, на които да се извършва открито компостиране
(съгласно т. 9 от насоките за кандидатстване), където
биоотпадъците следва да са разположени под формата на редове
(наричани още купове, откоси, призми и др.).
В насоките за кандидатстване (към т. 13 на стр. 16) е посочено, че
при избора на изпълнителите на дейностите по проекта,
бенефициентът прилага правилата на Закона за обществени
поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове към него.
На задължителен предварителен контрол от страна на АОП
подлежат процедури, финансирани напълно или частично със
средства от европейските фондове, над посочените в разпоредбата
прагове (чл. 19, ал. 2, т. 22, буква "а" от ЗОП), както и в случаите,
когато над посочените прагове се изпълнява строителство с
бюджетни средства (чл. 19, ал. 2, т. 22, буква "б" от ЗОП).
Възможна е и трета хипотеза, съгласно която на предварителен
контрол подлежат решенията за откриване на процедури на
договаряне без обявление, в предвидените в чл. 19, ал. 2, т. 24 от
ЗОП случаи.
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3. Въпроси по „Критерии за оценка „Проектна готовност“ –
Въпрос 1: повече точки съгласно критериите за оценка се
дават при наличие на всички разрешителни, в т.ч. разрешение за
строеж. Въпросът е, ако разрешение за строеж има за съпътстващата
инфраструктура, а все още няма за компостиращата инсталацията/ако
са отделни процедури/, присъждат ли се максималния брой точки.

За пълнота на разяснението намираме за подходящо да цитираме
целия текст на критерия, по който е зададения въпрос и който е
включен в насоките за кандидатстване:
„Налични са всички разрешителни документи, в т.ч. и разрешение
за строеж.
- да, налични са всички разрешителни документи –7 точки;
- частично, налични са разрешителни по ЗВ, но няма разрешение
за строеж – 5 точки;
- не – 0 точки.“
За целите на оценката по този критерий следва да се разглежда
проектното предложение в неговата цялост, а не поотделно за
всяка една от допустимите дейности. Разрешителните документи
са тези, които се изискват от нормативната уредба и само при
представянето на всичките, които е задължително да бъдат
налични за проектното предложение в неговата цялост, при
оценката на подаденото проектно предложение то може да получи
максимален брой точки 7 по горния критерий.
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Ако към момента на подаване на проектното предложение са
налични един или повече от изискващите се по нормативната
уредба разрешителни документи, които са част от всички
изискващи се разрешителни документи, то при оценката по
горния критерий следва да се счита, че такова проектно
предложение частично е удовлетворило критерия и може да
получи 5 точки. Текстът в критерия, второ тире, след „частично“
следва да се счита за пояснителен и като един от примерите за
комбинация от частично налични разрешителни документи, но не
и изчерпващ всички възможни комбинации и възможности за
представяне на част от изискващите се всички разрешителни
документи.
Ако към момента на подаване на проектното предложение не е
наличен нито един от изискващите се разрешителни документи, то
при оценката по горния критерий такова проектно предложение
ще получи 0 точки.
Въпрос 2: Ако има започнали строителни работи по
съпътстващата инфраструктура, но няма започнали по инсталацията,
присъждат ли се максималният брой точки по критерия за започнали
строителни работи?

За пълнота на разяснението намираме за подходящо да цитираме
целия текст на критерия, по който са зададените въпроси и който е
включен в насоките за кандидатстване:
„Изискващите се строителни работи са започнали в срока на
допустимост на разходите, но не са приключили
Въпрос 3: Трябва ли да има сключен договор и със строител и - да, започнали са строителни работи – 7 точки;
- частично, има сключен договор с изпълнител, но не са започнали
със строителен надзор за да се присъдят максималния брой точки
строителни работи – 5 точки;
или е възможно само сключен договор с единия от изпълнителите?
- не, няма договор с изпълнител и не са започнали строителни
работи – 0 точки.“
По въпрос 2: Критерият, така както е описан в насоките за
кандидатстване, не съдържа разграничение относно вида на
обектите, строителните работи за които са започнали към момента
на подаване на проектното предложение. Видно от
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формулировката на критерия, строителните работи са започнали,
но не са приключили към датата на подаване на проектното
предложение.
По въпрос 3: Съгласно чл. 157, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), за начало на строежа съобразно издаденото
разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на
заповедната книга. Разпоредбата на чл. 157, ал. 2 от ЗУТ гласи, че
„откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила
разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл.
223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за
обекта, или от техническия ръководител за строежите от пета
категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната - от министъра на отбраната,
съответно от министъра на вътрешните работи, или от
председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или
от упълномощени от тях лица. Откриването на строителна
площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и
заверката на заповедната книга, се извършват след представяне
от възложителя на договор за изпълнение на строежа със
строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за
Камарата на строителите, освен ако строежът е от
категория, за която не се изисква вписване на строителя в
регистъра.“
На основание на тази разпоредба от ЗУТ, наличието на договор за
строителен надзор е едно от необходимите условия за откриване
на строителната площадка и линия. За да получат максимален
брой точки по горепосочения критерий, кандидатите следва да
представят информация и/или документи като сключен договор
или договори за строителни работи, за строителен надзор и
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4. Въпрос: Ще бъдат ли допустими разходи за съпътстваща
инфраструктура, които обслужват и други обекти, освен
компостиращата инсталация?

5. Въпрос: В индикаторите за резултат е записано, че трябва да се
посочат общото количество депонирани биоразградими отпадъци
през 2012г. В Насоките е записано, че актуалния морфологичен
анализ е от 14-15г и по изключение от 2016г. Освен това Методиката,
одобрена от МОСВ за морфологичен анализ е от края на 2012г.
Въпросът е: за да се определи базовата стойност за 2012г. за
депонираните биоразградимите отпадъци, трябва ли да се приложат
данните от морфологичния анализ от 2014-2015г. или да се приложи
друг подход. Ако е друг подход, какъв да е той?
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документи за започване на строителните работи. Съгласно т. 19 от
насоките за кандидатстване, при извършването на техническата и
финансова оценка на проектните предложения оценителната
комисия може да изисква допълнителна пояснителна информация
или документ от кандидатите. В тази връзка, в случай че
кандидатите са представили в проектното си предложение
информация относно наличието на договор за строителство, за
строителен надзор и за започване на строителните работи,
комисията има право да изиска от тях да представят необходимите
документи.
В т. 13 Дейности, допустими за финансиране от насоките за
кандидатстване са включени такива, свързани с изграждане на
съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път,
водоснабдяване), като изрично е пояснено, че тази
инфраструктура трябва да обслужва само изгражданите обекти.
В т. 14.2. Общи условия за бюджета на проектното предложение
на насоките за кандидатстване е включено изискване, че
разходите следва да са извършени по отношение на дейности,
допустими за финансиране по настоящата процедура.
Предвид това, разходите за съпътстваща инфраструктура, която
обслужва инсталацията за компостиране, са допустими по тази
процедура.
В стратегическите документи по управление на отпадъците, както
и в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е посочено,
че биоразградимите отпадъци са 50 % от общото количество на
генерираните битови отпадъци.
В случаите, когато общините не разполагат с морфологични
анализи преди 2014-2015 г., за 2012 г. базовата стойност се
определя като 50 % от образуваните битови отпадъци, докладвани
към Националния статистически институт.
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6. Въпрос: В т.11 „Допустими кандидати“, т.3. е записано, че всяка
община е допустим кандидат, ако РСУО няма изградена или
изграждаща се инсталация за компостиране или анаеробно
разграждане, обслужваща всички общини в региона. Въпросът е във
връзка с публикуваната от УО Таблица на получените предложения и
коментари и по-конкретно отговора на УО по Предложение №1 от
община Бургас, която предлага допустими кандидати да са и общини,
които попадат в РСУО, в които има изградена инсталация за
компостиране, но след извършване на анализ на регионално ниво и
при доказване на икономическа целесъобразност. Становището на
УО на ОПОС е, че предложението не се приема със следните мотиви:
„Разходите за изграждане на компостиращи инсталации в общини,
които са били финансирани по друга програма, в т.ч. по ОПОС 20072013г., националния бюджет или друга донорска програма, са
недопустими за финансиране по новия програмен период – чл.27,
ал.1 на ПМС 119/2014. Въпросът е: ако в дадено РСУО има
изградена или изграждаща се инсталация, чийто капацитет обслужва
само някои общини от РСУО, възможно ли е да се кандидатства с
проект за разширяване капацитета на тази инсталация, с оглед
обслужване и на необхванати общини от РСУО от наличната
инсталация или изграждане на друга инсталация в същото РСУО,
която да обслужва други необхванати от съществуващата инсталация
общини?
7. Бенефициента има право да получи аванс до 10% - при сключване
на договор 1% и останалите при представяне на сключени договори с
изпълнител по основните дейности от проекта. Въпрос – кои
дейности са основни и за всички основни дейности ли трябва да са
сключени договори или да е сключен поне 1 договор с изпълнител на
основна дейност?

При наличие на изградена/изграждаща се инсталация за някои от
общините в една регионална система, е допустимо изграждането
на друга инсталация за останалите общини в регионалната
система, които не са били предвидени да бъдат обслужвани от
осигурената вече инсталация, което трябва да се докаже в
проектното предложение.
Разширяване на вече изградени инсталации за компостиране не е
дейност, допустима за финансиране съгласно насоките за
кандидатстване и съответно разходите за разширяването не са
допустими по тази процедура.

Съгласно т. 14.2 от насоките за кандидатстване, бенефициентът
има право да поиска аванс в размер до 10 % от стойността на
безвъзмездната финансова помощ - в размер на 1 % от стойността
на предоставената финансова помощ при сключване на договора
за БФП, като остатъкът от размера до 10 % ще се предостави при
представяне на сключени договори с изпълнител по основните
дейности на проекта. Условията за извършване на авансови
плащания по проекти, одобрени за финансиране от ОПОС 20146|1 3
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2020 г. се съдържат в Общите условия за изпълнение на проекти
по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (Общи
условия). Одобрените със Заповед № РД-ОП-71/31.07.2015 г. на
министъра на околната среда и водите Общи условия са достъпни
на
интернет
страницата
на
ОПОС
на
адрес:
http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/obshti_usloviya
_za_izpalnenie.pdf
Съгласно чл. 8, ал. 5 от Общите условия, основна дейност по
проекта е дейност, без която няма да могат да бъдат постигнати
целите и резултатите на проекта.
Настоящата процедура включва две дейности, които може да са
обособят самостоятелно и да се счетат за основни - едната е
свързана със СМР на площадката за инсталация за компостиране,
а втората основна дейност е за доставка на техника и оборудване
за разделно събиране. Независимо от това разделяне и
обособяване, с изпълнението само на една от тези основни
дейности не може да се осигури постигането на общата цел и
резултати по обявената процедура. Единствено и само с
изпълнението заедно на двете основни дейности може да бъде
осигурена устойчивост на инвестицията и постигане на целта на
процедурата за разделно събиране на отпадъци и рециклирането
им. За извършване на дейността по компостиране, в резултат от
която да се получи продукт, т.е. да има дейност по рециклиране на
отпадъци, задължително трябва да бъде осигурено предварително
разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови
отпадъци, които да бъдат транспортирани към площадката за
компостиране, където да бъде извършена дейността по
компостиране. В този смисъл е и забележката към т. 9 и сл. от
Приложение 27.7. Указания за допустимост на разходите и
попълване на бюджета на проекта, а именно че „Настоящата
процедура се състои от две основни дейности - едната е
свързана със СМР на площадката за инсталация за
7|1 3
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8. В т.11 „Допустими кандидати“ е записано, че проектното
предложение трябва да доказва необходимостта от предложената
инфраструктура в региона и да доказва кой подход е по-ефективен.
Считаме, че това е част от ПИП, което трябва да се разработи за
проекта, а не отделен анализ. Въпросът е: част от ПИП ли е
въпросното изискване или трябва да се представя отделен анализ?
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компостиране, а втората основна дейност е за доставка на
техника и оборудване за разделно събиране.“
Същевременно, видно от чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 8, ал. 3, т. 1 от
Общите условия, авансово плащане в пълен размер се заплаща
при наличие на сключен договор за обществена поръчка за
строителство за основна дейност на проекта или сключени
договори за доставка на оборудване, ако тази доставка е основна
за проекта (за инфраструктурни проекти над 5 млн. лева),
съответно при наличие на сключен от бенефициента договор за
основна дейност на проекта (за всички останали проекти).
В т. 11. Допустими кандидати на насоките за кандидатстване са
поставени условия, на които общините трябва да отговарят, за да
бъдат допустими кандидати или партньори по настоящата
процедура. Едно от задължителните условия е да е налично
„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:
- доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в
региона за постигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци;
- съдържа анализ на това кой подход е по-ефективен – обща за
целия регион или за част от региона инфраструктура или
поотделно за всяка община от РСУО“.
При представяне на доказателствата по това условие изрично е
посочено в насоките за кандидатстване, че освен решението се
представят и пълните текстове на анализите, обосновките и
доказателствата, въз основа на които е взето решението.
Предвид това и поставения въпрос уточняваме, че анализът за поефективен подход и необходимостта от допълнителна
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9. На стр. 20 от Насоките са посочени допустимите разходи за
материални активи, но изрично не е включена техника за извозване
на разделно събраните отпадъци. По-нагоре в Насоките е посочено,
че процедурата е за строителство на инсталации и за техника и
оборудване на разделно събрани отпадъци. Въпросът е допустим
разход ли е за закупуването на техника/автомобили/ за извозване на
разделно събраните зелени отпадъци. Нашето разбиране е, че трябва
да е допустим разход.

10. Тъй като един от критериите за оценка на проектните
предложения включва присъждане на определен брой точки за
проектни
предложения,
обслужващи
населени
места
в
непосредствена близост до защитени зони НАТУРА, въпросът е как
оценителите
на
проектните
предложения
ще
разбират
„непосредствена близост“. Това е важно да се уточни от гледна точка
на поставяне на кандидатите при еднакви условия още на началната
фаза на подготовка на проектите.
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Европейски структурни и
инвестиционни фондове

Разяснения на УО на ОПОС 2014-2020 г.

инфраструктура следва да са приети с Решение на общото
събрание на съответното Регионално сдружение, т.е. изготвя се
отделен документ на база на разгледани сценарии. УО на ОПОС
предвижда да разработи насоки за изготвянето на тези анализи,
които ще бъдат публикувани на интернет страницата на
оперативната програма.
Разходите за закупуване на техника за транспортиране на
разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци са
допустими за финансиране. Предвид обособяването на две
основни дейности по настоящата процедура, следва да се има
предвид, че разходи за закупуване/доставка/ монтаж на машини,
съоръжения и техника, необходими за разделното събиране и
транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци
трябва да се попълват в бюджета към т. II. РАЗХОДИ ЗА
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ – към т. „Закупуване/доставка/
монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения,
обзавеждане и техника“ или т. „Закупуване/доставка/монтаж на
машини“.
За пълнота на разяснението намираме за подходящо да цитираме
целия текст на критерия, по който е зададения въпрос и който е
включен в насоките за кандидатстване:
„Проектното предложение обслужва населени места на
територията на защитените зони от мрежата Натура 2000
или в непосредствена близост до тях
- на територията на защитени зони – 5 точки;
- в непосредствена близост до защитени зони – 1 точка;
- не – 0 точки.“
За целите на оценката по настоящата процедурата се приема, че
обслужваните от инсталацията населени места са в
„непосредствена близост“ до защитени зони от мрежата „Натура
2000“, ако строителните граници на тези населени места не
9|1 3
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попадат в площта, която се обособява от определените граници на
защитени зони от мрежата „Натура 2000“, но техните землища
частично или изцяло попадат в тези граници. Ако най-малко едно
от населените места удовлетворява това изискване, проектното
предложение следва да получи 1 точка при оценката по горния
критерий.
Съответно, ако и строителните граници, и границите на
землищата на обслужваните от инсталацията населени места
попадат в площта, която се обособява от определените граници на
защитените зони от мрежата „Натура 2000“, за целите на оценката
по настоящата процедура ще се счита, че тези населени места
попадат на територията на защитени зони. Ако най-малко едно от
населените места удовлетворява това изискване, проектното
предложение следва да получи 5 точки при оценката по горния
критерий.
Ако и строителните граници, и границите на землищата на всички
населени места, обслужвани от инсталацията, не попадат в
площта, която се обособява от определените граници на защитени
зони от мрежата „Натура 2000“, то при оценката по горния
критерий проектното предложение следва да получи 0 точки.
Границите на защитените зони са публично достъпни на интернет
страницата на Информационната система за защитените зони от
мрежата „Натура 2000“ http://natura2000.moew.government.bg, в
раздел Документи/Цифрови данни, свързани с мрежата Натура
2000.
11. Въпрос по точка 7.2.1 от Насоките за кандидатстване – Индикаторът по т. 7.2.1. от насоките за кандидатстване, е за
„индикатори за резултат“. Считаме, че количеството депонирани „Общо количество депонирани битови отпадъци от
отпадъци може да бъде намалено не само от инсталацията за обслужваните от инсталацията населени места“.
компостиране, а и в резултат на други мерки. Какво се има предвид –
Пояснено е в насоките за кандидатстване към тази точка, че
въобще намалени депонирани или намалени само в резултат на
кандидатите трябва да посочат във формуляра за кандидатстване
компостиращата инсталация, предмет на БФП? Следва да се има
като базова стойност количеството депонирани битови отпадъци
10 | 1 3
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предвид, че върху количеството на депонираните битови отпадъци
влияят и фактори извън компостиращата инсталация - както фактори
в посока на увеличаване или намаляване на количествата вследствие
увеличение или намаление на населението, политики за
предотвратяване на отпадъците, увеличаване на разделно събраните
и предадени за рециклиране отпадъци от хартия и метал, пластмаса и
стъкло, предадени за енергийно оползотворяване?

към 2012 г. от всички населени места, които впоследствие ще
бъдат обслужвани от инсталацията, а за целева стойност се
посочва очакваното количество депонирани битови отпадъци от
всички населени места, които ще бъдат обслужвани от
инсталацията след нейното въвеждане в експлоатация.

12. Въпрос по точка 7.2.2. от Насоките за кандидатстване –
„индикатори за резултат“. Считаме, че количеството депонирани
биоразградими отпадъци може да бъде намалено не само от
инсталацията за компостиране, а и в резултат на други мерки. Какво
се има предвид – въобще намалени депонирани или намалени само в
резултат на компостиращата инсталация, предмет на БФП? Следва да
се има предвид, че върху количеството на депонираните
биоразградими битови отпадъци влияят и фактори извън
компостиращата инсталация - както фактори в посока на увеличаване
или намаляване на количествата вследствие увеличение или
намаление на населението, политики за предотвратяване на
отпадъците, например чрез фамилно компостиране, увеличаване на
разделно събраните и предадени за рециклиране или енергийно
оползотворяване отпадъци от хартия и картон?

Индикаторът по т. 7.2.2. от насоките за кандидатстване, е за
„Общо количество на депонираните биоразградими битови
отпадъци от обслужваните от инсталацията населени
места“.

Този индикатор самостоятелно има за цел да отчита само общото
намаляване на количеството на депонирани битови отпадъци от
населените места, които се обслужват от инсталацията.
Отчитането на приноса от изпълнението на проектите по
настоящата процедура за предоставяне на БФП към общото
намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от
населените места, които се предвижда да бъдат обслужвани от
инсталацията, става чрез отчитане на данните и резултатите общо
от всички индикатори, които е изискано от кандидатите да
включат в проектните си предложения.

Пояснено е в насоките за кандидатстване към тази точка, че
кандидатите трябва да посочат във формуляра за кандидатстване
като базова стойност количеството депонирани битови
биоразградими отпадъци към 2012 г.от всички населени места,
които впоследствие ще бъдат обслужвани от инсталацията, а за
целева стойност се посочва очакваното количество депонирани
битови биоразградими отпадъци от всички населени места, които
ще бъдат обслужвани от инсталацията след нейното въвеждане в
експлоатация.
Този индикатор самостоятелно има за цел да отчита само общото
намаляване на количеството на депонирани биоразградими битови
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13. На информационната среща в МОСВ е обърнато специално
внимание, че са необходими електронни подписи не само на
общината, но и проектанти и др. Тъй като електронният подпис е
критерий за допустимост на проектното предложение, е важно да се
зададе писмен въпрос: Точно за кои документи, които се представят
от бенефициента при кандидатстването, е необходимо да са
подписани с електронен подпис?

отпадъци от населените места, които се обслужват от
инсталацията. Отчитането на приноса от изпълнението на
проектите по настоящата процедура за предоставяне на БФП към
общото намаляване на количеството депонирани биоразградими
битови отпадъци от населените места, които се предвижда да
бъдат обслужвани от инсталацията, става чрез отчитане на
данните и резултатите общо от всички индикатори, които е
изискано от кандидатите да включат в проектните си
предложения.
В т. 23. Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване от насоките за кандидатстване, са посочени в
отделни
подточки
подробно
изискуемите
документи
(задължителни или при наличие), като към всеки от тях има и
указания или изисквания за формата, както и специфични
изисквания към подписването с електронен подпис, в т.ч. и от
кого да бъдат подписани.
Указания и изисквания, които са общи към всички документи, са
дадени в същата точка, включително и по отношение на
електронните подписи. Всички приложени документи следва да
бъдат подписани с отделен електронен подпис (detached signature),
като при подписването трябва да бъдат съобразявани указанията в
насоките за кандидатстване, както и съгласно Указания за
попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни предложения
по ОПОС 2014-2020 г. (Приложение 27.4. към насоките за
кандидатстване).

14. Въпроси по Критерий № 1 от Подраздел „Съответствие“ от
Критериите за техническа и финансова оценка от насоките за
кандидатстване. Въпросът се отнася до подхода за определяне на
количеството на депонираните биоразградими отпадъци на ниво
регион за управление на отпадъците през 1995г. и прогнозите за
2020г.
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Съгласно Указанията на МОСВ за прилагане на ЗУО със заглавие
„Основни изисквания към общините“, публикувани на интернет –
страницата на МОСВ:
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/VAPROSI_OTGOVO
RI/Ukazaniya_obshtini.pdf,
на стр. 5 в Таблица „Биоразградими отпадъци, предназначени за
депониране“ е представена информация за разрешени за депониране
биоразградими отпадъци /тона/ за страната по години, в т.ч.
депонираните в базовата 1995г. и разрешените за 2010, 2013 и 2020г.
На следващата стр. 6 са посочени максималното средно количество
биоразградими отпадъци на жител за страната, разрешено за
депониране за да се изпълнят целите за 2013г. – 155кг/жител и за
2020г. – 114кг/жител. Въпросите са:
•
при подготовката на проектите от бенефициентите за
кандидатстване, посочената цифра от 114кг/жител ли да се използва За допустими количества на биоразградимите отпадъци за 2020 г.
при прогнозите за достигане на целите за намаляване на на ниво община следва да се приемат посочените 114 кг/ж.
количествата на депонираните биоразградими отпадъци през 2020г.
Моля, потвърдете или посочете друга цифра или подход.
•
като базова стойност за 1995г. кг/жител депонирани
биоразградими отпадъци каква цифра да се използва за изчисленията
– 224кг/ж/година/, посочена в Националния стратегически план за
поетапно намаляване на количествата на депонираните
биоразградими отпадъци до 2020г, публикуван също на интернет
страницата на МОСВ. Моля, потвърдете или посочете друга цифра
или подход.

За 1995 г. данните за количеството на депонираните отпадъци по
общини, предоставени от Националният статистически институт,
са публикувани на интернет страницата на МОСВ в раздел
ОТПАДЪЦИ/БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.
Депонираните биоразградими отпадъци се приемат 50 % от
общото количество на депонираните отпадъци.

•
генерираните количества „зелени“ отпадъци от обществени Количествата на третираните в инсталациите за компостиране
паркове, градинки, улични насаждения, гробищни паркове и
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др.подобни, са съставна част от генерираните общински биоотпадъци „зелени“ отпадъци се включват в изчисленията за постигане на
и общински биоразградими отпадъци; количествата рециклирани целите за намаляване на количествата депонирани биоразградими
чрез компостиращите инсталации, „зелени“ общински биоотпадъци, отпадъци.
които ще се построят с БФП по настоящата процедура, се включват в
изчисленията за постигане на целите за намаляване на количествата
депонирани биоразградими отпадъци. Моля, потвърдете разбирането
ни в контекста на изчисленията за постигане на целите за намаляване
на депонираните биоразградими отпадъци във връзка с проектните
предложения, отнасящи се до „зелените“ отпадъци.

УТВЪРДИЛ:

/п/

ДАТА:

04.09.2015 г.

Яна Георгиева,
Главен директор на ГДОПОС,
Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г.
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