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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГА ДА НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ 

от оценителната комисия, назначена със заповед на Ръководителя на Mеждинното звено 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 
Оценителната комисия предлага следните 99 броя проектни предложения да не бъдат финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-213 г.” 

 
Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат 
Мотиви за отхвърляне 

(съгласно критерий от насоките) 
Констатации 

Особено 

мнение (ако 

има) 

58117-6-499 Община 

Черноочене 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 3, т.8, т.9 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

1. В прединвестиционното 

проучване не са разгледани варианти 

за избор на канализационна мрежа. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-9-502 Община Павел 

Баня 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 3 на чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-15-508 Община Кирково Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 6 (за ПСОВ), т.7 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-16-509 Община Кирково Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 6 (за ПСОВ) на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



58117-17-510 Община Кирково Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 6 (за ПСОВ) на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-18-511 Община Ардино Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 6 на чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-19-512 Община Ардино Бенефициентът не е представил задължителния за агломерации над 

2000 е.ж., които не са включени в списъка по Приложение I идеен 

проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ, както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (9). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.2 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-22-515 Община Пордим Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-24-517 Община Долни 

Чифлик   

Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (12), (13), (14) е посочено, че е задължително представянето 

на:  

(12) pешение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 

(13) становище по екологична оценка по Закона за опазване на 

околната среда или решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО 

(14) решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000  

1. Не е представена подробна Гантт 

диаграма 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 



Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи.  

58117-25-518 Община Смядово Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 8, т.9 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-26-519 Община Долни 

Дъбник 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 7 на чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-27-520 Община Трявна Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 3 на чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7) .  

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-30-523 Община Угърчин Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (6), (7) е посочено, че е задължително представянето на  

(6) Доказателство, че кандидатът разполага с достатъчно налични 

финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени от 

ОП “Околна среда 2007-2013 г.”; както и финансови ресурси от 

други източници за покриване на допустими разходи по проекта, 

които няма да бъдат финансирани от ОП „Околна среда 2007-2013 

г.” и на недопустимите разходи присъщи и необходими за проекта  

(7) Подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като 

минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на  чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.); 

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи 

1. Не е представена подробна Гантт 

диаграма. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 



58117-32-525 Община Алфатар Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8, т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.),както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-34-527 ОБЩИНА 

САМОКОВ 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.7 на чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7). 

1. Има съществено разминаване на 

стойностите между сравнителната 

таблица за ПСОВ и стойностите в 

разглеждания икономически вариант 

за ПСОВ. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-35-528 Община Брезово  Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (8), (14) е посочено, че е задължително представянето на  

(8) Документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване 

право на строеж или съответните сервитутни права  

(14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000 . 

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

1. Не е представена подробна Гант 

диаграма. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-36-529 Община Баните Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-37-530 Община Стрелча Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7) 

58117-38-531 Община 

Маджарово 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-40-533 Община Завет Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-41-534 Община Джебел Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.1.2 кандидатите задължително трябва да включат в 

предложението си и одит на проекта . 

Кандидатът не е включил дейност “Одит на проекта” в проектното 

си предложение. 

1. Представеното Решение на 

общинския съвет е само за 

покриване на недопустимите 

средства по проекта. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерии ІІ.2 и ІІ.7 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-43-536 Община 

Минерални бани 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-44-537 Община 

Минерални бани 

Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (14) е посочено, че е задължително представянето на : 

 (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000  

Бенефициентът не е представил горепосочения задължителен 

документ. 

1. Представеното Решение за ОВОС 

не е за населеното място, за което се 

кандидатства с настоящото проектно 

предложение. 

2. Представения идеен проект не е 

одобрен от общинския съвет за 

устройство на територията. 

3. Не е представена подробна Гантт 

 



диаграма. 

4. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

58117-46-539 Община Павел 

баня 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-47-540 Община Куклен Съгласно Насоките за кандидатстване, т.2.1.2(1) строителство 

/реконструкция/ модернизация на ПСПВ, нови резервоари за 

питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната 

мрежа на населеното място с водоизточника, както и помпени 

станции само като допълващ компонент по проекта. В 

представеното проектно предложение и съгласно попълнена от 

бенефициента таблица “ Основни данни за проекта”е видно, че 38 

километра е дължината на водопровода и 21 километра на 

канализацията. 

Кандидатът не отговаря на критерий 

ІІ от насоките за кандидатстване. 

 

58117-48-541 Община Попово Бенефициентът не е представил прединвестиционно проучване, 

което да отговаря на условията на Наредба No4 от 21.05.2001 г за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, 

бр.51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), както е посочено в 

Насоките за кандидатстване по настоящата процедура т.2.2.3.1 (7) 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.2 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-49-542 Община Белица Бенефициентът е представил прединвестиционно проучване, което 

не отговаря на условията на Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата 

и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 

05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), както е посочено в Насоките 

за кандидатстване по настоящата процедура т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-52-545 Община Лясковец Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.3, т.8 и т.9 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



58117-53-546 Община  

Стамболийски 

Бенефициентът не е представеил задължителните за проектни 

предложения на обща стойност над 25 млн. евро без ДДС документи 

на английски език, както е посочено в Насоките за кандидатстване 

по настоящата процедура в т.2.2.4. 

1. Не е представена Гантт диаграма. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-54-547 Община Априлци 1.Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7) 

2. Не е представено прединвестиционно проучване за ПСОВ. 

Кандидатът не отговаря на критерии 

І.2 и І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-56-549 Община 

Димитровград 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

отговаря на  Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 

05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), както е посочено в Насоките 

за кандидатстване по настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-57-550 Община 

Димитровград 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

отговаря на  Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 

05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), както е посочено в Насоките 

за кандидатстване по настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7).  

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58-117-58-551 Община Тунджа Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3 е посочено, че когато инвестиционното предложение 

включва изграждане на ПСОВ за агломерация, която не е включена 

в Приложение I към настоящите насоки, кандидатът по настоящата 

процедура следва да представи идеен проект, одобрен на експертен 

съвет по реда на ЗУТ, чрез който се определя броя е.ж. и към който 

са приложени доказателства в подкрепа на това.  

С писмо-факс оценителната комисия е изискала решение на 

експертен съвет за одобрение на представения идеен проект, 

съгласно чл.142 от ЗУТ, подписан от членовете на експертния съвет, 

но такова не е представено . 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.2 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-59-552 Община Белово   Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (8) е посочено, че е задължително представянето на 

документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване право 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.2 от насоките за кандидатстване. 

 



на строеж или съответните сервитутни права, което е изискано с 

писмо-факс от оценителната комисия. Представените в отговор 

документи не удостоверяват, че земята, на която ще се изпълнява 

проектното предложение е собственост на бенефициента. 

58117-64-557 Община Върбица Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.1 е посочено, че проектното предложение съдържа Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А) . 

Бенефициентът не е представил горепосочения задължителен 

документ 

1. В проектното предложение не е 

приложен списък на документите, 

съдържащи се в проектното 

предложение. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерии І.1, І.2 и І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-65-558 Община Върбица 1.Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване за 

ПСОВ не съдържа като минимум елементи по т.7 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.)  

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

2. Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване за 

канализация и водоснабдяване не съдържа като минимум елементи 

по т.3, т.6 и т.7 на чл.9 от Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 

05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките 

за кандидатстване по настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-66-559 Община Антоново Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3 е посочено, че агломерация, която не е включена в 

Приложение I към настоящите насоки, кандидатът по настоящата 

процедура следва да представи идеен проект, одобрен на експертен 

съвет по реда на ЗУТ, чрез който се определя броя е.ж., което е 

изискано с писмо-факс от оценителната комисия. Представените в 

отговор документи не удостоверяват, че населеното място, за което 

се кандидатства е над 2 000 екв. жители.         

Кандидатът не отговаря на критерии 

І.2 и І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-68-561 Община 

Велинград 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 7, 8 на  чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

1. В представения от бенефициента 

финансов анализ липсва текстова 

част. 

 



проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

58117-69-562 Община Ябланица Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 и т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7) 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-71-564 Община Доспат Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 7 на  чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7). 

1. Представеният идеен проект не е 

одобрен от общинския съвет за 

устройство на територията. Не е 

обоснован посоченият в идейния 

проект брой еквивалент жители. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-72-565 Община Борово Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7) 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-73-566 Община Искър Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-74-567 Община Трън Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7).  

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



58117-76-569 Община Марица Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7).  

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-77-570 Община Марица Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.7, т.8 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7) 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-78-571 Община Ветрино Съгласно Насоките за кандидатстване,т.2.1.1 (б) е посочено, че за да 

бъде допустим, кандидатът трябва да бъде Община, в рамките на 

която попада  агломерация от 2 000 до 10 000 е.ж. и да кандидатства 

за изпълнение на дейности в съответната агломерация, което за 

агломерация, която не е включена в Приложение I към настоящите 

насоки, кандидатът по настоящата процедура следва да представи 

идеен проект, одобрен на експертен съвет по реда на ЗУТ, чрез 

който се определя броя е.ж. и към който са приложени 

доказателства в подкрепа на това.   

След отправено уточняващо запитване от страна на оценителната 

комисия и въз основа на получения отговор от кандидата, комисията 

реши, че представеният идеен проект не доказва, че към момента на 

кандидатстване агломерацията е над 2 000 екв.жители. 

Кандидатът не отговаря на критерий 

ІІ.2 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-79-572 Община Кубрат 1. В представеният от бенефициента формуляр за кандидатстване, 

точки В.2; В.3 не са попълнени, както е посочено в насоките за 

кандидатстване по настоящата процедура в т.2.2.2 

 2.Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване 

не съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерии 

І.1 и І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 



58117-82-575 Община Бяла 

Слатина 

Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (8), (12), (13),(14) е посочено, че е задължително 

представянето на : 

(8) Документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване 

право на строеж или съответните сервитутни права. 

(12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на 

околната среда или решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО 

 (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000 . 

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

1. Не е представен списък на 

документите, съдържащи се в 

проектното предложение. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-84-577 Община Русе Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.4 е посочено, че представеният идеен проект трябва да е 

придружен със становище на басейнова дирекция, потвърждаващо 

броя е.ж. и издадено след одобрението на идейния проект, което 

липсваше в проектното предложение и беше изискано от Комисията. 

Представеното от кандидата становище от Басейнова дирекция е от 

дата 29.06.2009г, т.е. след крайната дата за подаване на проектните 

предложения по настоящата процедура. 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.2 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-85-578 Община Рила Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (10), (12), (13),(14) е посочено, че е задължително 

представянето на : 

(10) Финансов анализ и анализ на риска за всички проекти, а за 

проекти над 5 млн. евро без ДДС – анализ разходи ползи. 

(12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

1. Не е представен акт за 

собственост на земята, на която ще 

се изгражда ПСОВ. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 



че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на 

околната среда или решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО 

 (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000. 

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

58117-86-579 Община Руен Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-87-580 Община Руен Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.7, т.8 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-88-581 Община Батак Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-89-582 Община Доспат Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



58117-90-583 Община Доспат Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 6 (за канализация) на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Беше отправено запитване от комисията във връзка с уточняване 

колко километра е съществуващата канализационна мрежа в село 

Барутин и каква част от нея ще се подмени с настоящият проект. От 

получения отговор се установиха съществени разминавания между 

данните, посочени в представеното прединвестиционно проучване и 

тези в отговора 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-91-584 Община Сливо 

поле 

1.Представеното подробно прединвестиционно проучване, не 

съдържа като минимум елементи по т. 2, 3, 7, 8 на  чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено в в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

2. Не е представено решение за преценка, че няма вероятност план, 

програма, проект или инвестиционно предложение да окаже 

значително отрицателно въздействие върху защитените зони от 

мрежата НАТУРА 2000  

3. Не е приложено Приложение Г от насоките за кандидатстване.  

1. Не е представена Гантт диаграма 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерии І.2 и І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 



58117-93-586 Община Правец   Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7) (11), (12), (13),(14) е посочено, че е задължително 

представянето на : 

(7) Подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като 

минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на  чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.); 

(11) Копие от писмото, с което е уведомил ВиК дружеството, 

експлоатиращо съответните ВиК системи и съоръжения, относно 

инвестиционното си намерение и е предоставил 

прединвестиционното си проучване; 

 (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на 

околната среда или решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО 

 (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000  

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

1. Не е представен акт за 

собственост на земята, на която ще 

се изгражда ПСОВ. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-95-588 Община Ихтиман Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7), (12), (14) е посочено, че е задължително представянето 

на : 

(7) Подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като 

минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на  чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.); 

(12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

1. В представеният финансов анализ 

липсва текстовата част. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 



че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000  

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

58117-96-589 Община Долна 

Баня 

1. В представеният от бенефициента формуляр за кандидатстване 

точки А; Б.3.1; Б.3.2; Б.4.2;В.2; В.3; Г.2; Д и Ж не са попълнени, 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.2 

2. Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1. (8), (12), (13), (14) е посочено, че бенефициента е задължен 

да представи: 

 (8) документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване 

право на строеж или съответните сервитутни права; 

 (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на 

околната среда или решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО 

 (14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000  

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

1. Представената Гантт диаграма не 

е за проектното предложение. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерии І.1 и І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-97-590 Община Раковски Съгласно Насоките за кандидатстване,т.2.1.2 (1) строителство 

/реконструкция/ модернизация на ПСПВ, нови резервоари за 

питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната 

Кандидатът не отговаря на критерий 

ІІ.2 от насоките за кандидатстване. 

 



мрежа на населеното място с водоизточника, както и помпени 

станции само като допълващ компонент по проекта. Във връзка с 

уточняване на горепосоченото беше изпратено писмо-факс от страна 

на оценителната комисия, с което беше отправено запитване до 

Община Раковски, с което беше поискана информация относно 

процента на изграденост на канализационната мрежа, както и 

етапите на изграждането й, включително източници на финансиране 

и срокове. Беше поставен срок, в който Община Раковски трябва да 

отговори на запитването, но отговор не беше получен. 

58117-98-591 Община 

Септември 

Бенефициентът не е представил документ, удостоверяващ 

собственост на земя или учредяване право на строеж или 

съответните сервитутни правакакто е посочено в Насоките за 

кандидатстване по настоящата процедура в т.2.2.3.1. (8) 

1. Представените становища от 

РИОСВ са за други проектни 

предложения. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерии І.1 и І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-99-592 Община 

Септември 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.2, т.3, т.6, т.7, т.8 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-100-593 Община Марица Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 е посочено, че е задължително представянето на Бюджет на 

проекта (по образец Приложение Ж), включително където е 

приложимо количествено-стойностна сметка и проектна 

документация за строително-монтажни дейности.  

В подаденото от Община Марица проектно предложение 

Приложение “Ж” не е по образеца, приложен в Насоките за 

кандидатстване. Във връзка с уточняване на горепосоченото беше 

изпратено писмо-факс от страна на оценителната комисия, с което 

беше изискано да се представи ново, коректно попълнено 

Приложение “Ж” във формата и съгласно изискванията, посочени в 

насоките за кандидатстване. В получения в срок отговор от 

Общината  се съдържаше Приложение “Ж”, което отново НЕ 

отговаря на формата, посочени в насоките за кандидатстване. 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



58117-101-594 Община Марица Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 е посочено, че е задължително представянето на Бюджет на 

проекта (по образец Приложение Ж), включително където е 

приложимо количествено-стойностна сметка и проектна 

документация за строително-монтажни дейности.  

В подаденото от Община Марица проектно предложение 

Приложение “Ж” не е по образеца, приложен в Насоките за 

кандидатстване. Във връзка с уточняване на горепосоченото беше 

изпратено писмо-факс от страна на оценителната комисия, с което 

беше изискано да се представи ново, коректно попълнено 

Приложение “Ж” във формата и съгласно изискванията, посочени в 

насоките за кандидатстване. В получения в срок отговор от 

Общината се съдържаше Приложение “Ж”, което отново НЕ 

отговаря на формата, посочени в насоките за кандидатстване. 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-102-595 Община Марица Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.2, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-103-596 Община Средец Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.2, т.7, т.8, т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.), както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-104-597 Община Перник   Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-105-598 Община Перник   Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

58117-107-600 Община 

Златарица 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-109-602 Община 

Кочериново 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.7 на чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-110-603 Община Грамада 
Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-111-604 Община 

Перущица 

Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.1 е посочено, че проектното предложение съдържа Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А) . 

Бенефициентът не е представил горепосоченият задължителен 

документ. 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.1 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-112-605 Община Елин 

Пелин 

 Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 7 на  чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-113-606 Община Елин 

Пелин   

1.Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3 е посочено, че когато инвестиционното предложение 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.2 от насоките за кандидатстване. 
 



включва изграждане на ПСОВ за агломерация, която не е включена 

в Приложение I към настоящите насоки, кандидатът по настоящата 

процедура следва да представи идеен проект, одобрен на експертен 

съвет по реда на ЗУТ, чрез който се определя броя е.ж. и към който 

са приложени доказателства в подкрепа на това.      

С писмо-факс оценителната комисия е изискала решение на 

експертен съвет за одобрение на представения идеен проект, 

съгласно чл.142 от ЗУТ, подписан от членовете на експертния съвет, 

но такова не е представено.         

 2. Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1. (12) (13),  (14) е посочено, че бенефициента е задължен да 

представи: 

 (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(13) Становище по екологична оценка по Закона за опазване на 

околната среда или решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО 

(14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000. 

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

58117-114-607 Община Ветово Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.7, т.8, т.9 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-115-608 Община Братя 

Даскалови 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.7 на чл.9 от Наредба No 4 от 

21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



(обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , както е 

посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1 (7) 

58117-117-610 Община Казанлък Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-119-612 Община Роман Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1. (12),  (14) е посочено, че бенефициента е задължен да 

представи: 

 (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000 - 

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

1. Като документ за собственост на 

земя е представено решение на 

общинския съвет за закупуване на 

земята. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.2 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-120-613 Община Сухиндол Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-121-614 Община Две 

Могили 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



58117-122-615 Община Бургас Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-123-616 Община Бургас  Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 7, 8 и 9 на  чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

1.В представения идеен проект не е 

доказано,че с.Ветрен, с.Банево и 

вилна зона “Минерални бани” са над 

2000 екв. жители.  

2. Не е представена Гантт диаграма. 

3. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-127-620 Община Шумен Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-128-621 Община 

Стамболово 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7,т.8, т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-132-625 Община Дупница Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.3, т.7,т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-134-627 Община 

Първомай 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 



проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

58117-135-628 Община Мъглиж Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т. 7, 8 и 9 на  чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.), 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

1. Не е представена Гантт диаграма. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерий І.3 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-136-629 Община Червен 

бряг 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.7, т.8 на чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-137-630 Община Елена Бенефициентът не е представил прединвестиционно проучване, 

което да отговаря на условията на Наредба No 4 от 21.05.2001 г за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 

51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) както е посочено в 

Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.2 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-139-632 Община Созопол Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.7, т.8, т.9 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-140-633 Община Созопол 
Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8, т.9 на чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) , както е посочено в Насоките за кандидатстване по 

настоящата процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-141-634 Община Котел   Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, в 

т.2.2.3.1. (3), (7), (10) е посочено, че бенефициента е задължен да 

представи: 

1. Не е представена Гантт диаграма. 

2. Кандидатът не отговаря на 

критерии І.2 и І.3 от насоките за 

 



(3) Декларация, че проектът и дейностите, включени в него не са 

предмет на финансиране от друг проект, програма или схема 

финансирана от публични средства, средства от националния 

бюджет и/или бюджета на Европейските общности (по образец 

Приложение В); 

(7) Подробно прединвестиционно проучване, съдържащо като 

минимум елементи по т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, и 9 на  чл.9 от Наредба No 4 

от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) 

(10) Финансов анализ и анализ на риска за всички проекти, а за 

проекти над 5 млн. евро без ДДС – анализ разходи ползи. 

1. Не е представено приложение В от Насоките за кандидатстване. 

2. Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване 

не съдържа като минимум елементи по т. 6,7, 8 и 9 на  чл.9 от 

Наредба No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 

05.06.2001 г.) . 

3. Не е представен финансов икономически анализ. 

кандидатстване. 

58117-142-635 Община Челопеч Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-143-636 Община 

Копривщица 

Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3. от насоките за кандидатстване. 

 

58117-146-639 Община Искър Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.4., е посочено, че проектните предложения се подават в един 

оригинал и две копия на хартиен носител, както и на електронен 

носител (CD или друг подходящ носител).   

Проектното предложение не е представено от бенефициента на 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.5 от насоките за кандидатстване. 

 



електронен носител (CD или друг подходящ носител). 

58117-147-640 Община Карлово 1.Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1. (12),  (14) е посочено, че бенефициента е задължен да 

представи: 

 (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000. 

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

1. Не е представен списък на 

документите, приложени в 

проектното предложение. 

2. Липсва задължителната заверка 

на бенефициента на формуляра за 

кандидатстване. 

3. Кандидатът не отговаря на 

критерии І.2 и І.4 от насоките за 

кандидатстване. 

 

58117-148-641 Община Златоград Представеното от бенефициента прединвестиционно проучване не 

съдържа като минимум елементи по т.6, т.7, т.8 на чл.9 от Наредба 

No 4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (обн. ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г.) , 

както е посочено в Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура в т.2.2.3.1 (7). 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.3 от насоките за кандидатстване. 

 

58117-149-642 Община Карлово 1.Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1. (12),  (14) е посочено, че бенефициента е задължен да 

представи: 

 (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000  

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

1.Не е представен списък на 

документите, приложени в 

проектното предложение. 

2. Липсва задължителната заверка 

на бенефициента на формуляра за 

кандидатстване. 

3. Кандидатът не отговаря на 

критерии І.2 и І.4 от насоките за 

кандидатстване. 

 



58117-150-643 Община Карлово Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура в 

т.2.2.3.1. (8), (11),(12), (14) е посочено, че бенефициента е задължен 

да представи: 

(8) документ, удостоверяващ собственост на земя или учредяване 

право на строеж или съответните сервитутни права; 

(11) копие от писмото, с което е уведомил ВиК дружеството, 

експлоатиращо съответните ВиК системи и съоръжения, относно 

инвестиционното си намерение и е предоставил 

прединвестиционното си проучване. 

 (12) Решение по ОВОС или решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не 

се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, 

че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по 

ОВОС по реда на ЗООС. 

(14) Решение за преценка, че няма вероятност план, програма, 

проект или инвестиционно предложение да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000. 

Бенефициентът не е представил горепосочените задължителни 

документи. 

Кандидатът не отговаря на критерий 

І.2 от насоките за кандидатстване. 

 

 


