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Проектно 

предложение № 
Кандидат Мотиви 

58-131-6-6 ОбА Поморие 1. Представените доказателства, че кандидатът е осигурил достатъчно налични 
средства за финансирането на разходите, включени в проекта, не отговарят на 
изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване. 

2. Представените доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж. не отговарят на 
изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване и агломерацията не е 
включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на Директива 
91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за кандидатстване). 

58131-7-7 ОбА Челопеч 1. Представените доказателства, че кандидатът е осигурил достатъчно налични 
средства за финансирането на разходите, включени в проекта, не отговарят на 
изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване. 

2. Представените доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж., не отговарят на 
изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване и агломерацията не е 
включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на Директива 
91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за кандидатстване). 

58131-9-9 ОбА Баните, 
Смолян 

Не са представени доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че 
тя не е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 

58-131-18-18 ОбА Стрелча, 
Пазарджик 

Не е предвиден одит на проектното предложение. 

58-131-33-33 ОбА Бяла, Варна 1.Не са приложени Технически спецификации за избор на изпълнител по реда на 
Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда 
изпълнителят да бъде различен от бенефициента;  
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2. Не са приложени доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че 
тя не е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 

58131-34-34 ОбА Бяла, Варна 1.Не са приложени Технически спецификации за избор на изпълнител по реда на 
Закона за обществените поръчки за всички дейности, за която се предвижда 
изпълнителят да бъде различен от бенефициента; 
2. Не са приложени доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че 
тя не е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 

58131-35-35 ОбА Бяла, Варна 1.Не са приложени Технически спецификации за избор на изпълнител по реда на 
Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда 
изпълнителят да бъде различен от бенефициента; 
2. Не са приложени доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че 
тя не е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 

58131-42-42 ОбА Иваново, 
Русенска 

Към проектното предложение не са представени технически спецификации за 
провежданите обществени поръчки, в съответствие с точка 3.8 (Подробно описание 
на дейностите) от Формуляра за кандидатстване (Приложение Б). 

58131-48-48 ОбА Приморско Формулярът за кандидатстване не е попълнен надлежно. 
58131-49-49 ОбА Приморско Формулярът за кандидатстване не е попълнен надлежно. 
58131-66-66 ОбА Ветрино, 

Варна 
Не са приложени доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че тя 
не е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване) 

58131-67-67 ОбА Ветрино, 
Варна 

Не са приложени доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че тя 
не е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 



 

 

58131-95-95 ОбА Чирпан, Стара 
Загора 

Формулярът за кандидатстване (Приложение Б,  т. 4.5. Финансов план и т.5. График 
за изпълнение ) не е надлежно попълнен. 

58131-111-111 ОбА Петрич, 
Благоевград 

Представените доказателства, че кандидатът е осигурил достатъчно налични 
средства за финансирането на разходите, включени в проекта не отговарят на 
изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване. 

58131-120-120 ОбА Маджарово, 
Хасково 

Не е представен одобрен идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни 
води, което е доказателство, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че тя не 
е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 

58131-129-129 ОбА Кубрат, 
Разград 

Не е представен одобрен идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни 
води, което е доказателство, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че тя не 
е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 

58131-130-130 ОбА Кубрат, 
Разград 

Не е представен одобрен идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни 
води, което е доказателство, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че тя не 
е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 

58131-134-134 ОбА Първомай, 
Пловдив 

Не е представен одобрен идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни 
води, което е доказателство, че агломерацията е над 2000 е.ж., независимо че тя не 
е включена в приложенията към Програма за прилагане на изискванията на 
Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките за 
кандидатстване). 

58131-163-163 ОбА Полски 
Тръмбеш, Велико 

Търново 

Формулярът и приложенията не са представени в един оригинал и необходимия брой 
копия, посочен в насоките за кандидатстване. 

58131-164-164 ОбА Сухиндол Формулярът и приложенията не са представени в един оригинал и необходимия брой 
копия, посочен в насоките за кандидатстване. 



 

 

58131-170-170 ОбА Ветово, Русе 1. Формулярът и приложенията не са представени  в необходимия брой копия, 
посочен в насоките за кандидатстване; 
Формулярът и приложенията не са представени на електронен носител (CD). 

58-131-173-173 ОбА Елин Пелин 
 
 

Не са представени изисканите  доказателства, че агломерацията е над 2000 е.ж., 
независимо че тя не е включена в приложенията към Програма за прилагане на 
изискванията на Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и Приложение ІІ от насоките 
за кандидатстване). 

58131-174-174 Столична Община Не са приложени доказателства, че кандидатът е осигурил достатъчно налични 
средства за финансирането на разходите, включени в проекта.  

58131-176-176 ОбА Левски, Плевен Не са приложени Технически спецификации за избор на изпълнител по реда на 
Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда 
изпълнителят да бъде различен от бенефициента; 

58-131-178-178 ОбА Доспат Комисията отхвърля проектното предложение, тъй като то включва дейности за две 
отделни агломерации, а видовете дейности, за които се иска финансиране, графикът 
за изпълнението им и финансовите средства не са дадени за всяка агломерация 
поотделно, както е посочено във Въпроси и отговори, част 1, въпрос №1, 
публикувани на Интернет страницата на Министерството на околната среда и 
водите. 

58131-179-179 ОбА Чавдар 1. Формулярът за кандидатстване (Приложение Б, т.4.5. Финансов план, т.5. График 
за изпълнение, т.6 График на процедурите за възлагане на обществени поръчки и т. 
7. Допълняемост с друга финансова помощ от Общността) не е надлежно попълнен; 
2.Формулярът и приложенията не са представени на електронен носител (CD) 

58131-190-190 ОбА Правец Формулярът и приложенията не са представени на електронен носител (CD) 
58131-191-191 ОбА Сливница 1. Формулярът и приложенията не са представени на електронен носител (CD); 

Формулярът и приложенията не са представени  в необходимия брой копия, посочен 
в насоките за кандидатстване; 
Контролният лист за пълнотата на проектното предложение (Приложение “А”от 
насоките за кандидатстване) не е приложен; 
Формулярът за кандидатстване (Приложение Б,  т 4.6. и  т.5.) не е надлежно 
попълнен. 

 


