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

от Оценителната комисия, назначена със заповед на Ръководителя на Междинното звено  

на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г” 

 
Оценителната комисия предлага следните 18 броя проектни предложения да не бъдат финансирани от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г”.  

 

Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Мотиви 

( за отхвърляне съгласно критерий от насоките) 
Констатации 

Особено 

мнение (ако 

има) 

58112-5-370 Община Трявна Съгласно т. 2.3.2 “Списък на документите, които се прилагат 

към Формулярът за кандидатстване” от Насоките за 

кандидатстване и от Приложение А т. 3 “Документ, 

удостоверяващ, че предназначението на земята, която ще бъде 

използвана за строителство, отговаря на инвестиционното 

намерение (ако има такъв)” и т. 4 “Документ удостоверяващ, че 

собствеността върху земята, върху която ще се извършва 

строителството е общинска  или е учредено право на строеж 

или, че има съответните сервитутни права” ) е необходимо да 

се представи документ за собственост и предназначение на земята 

или съответните сервитутни права за земята през която се 

предвижда да преминават трасетата на довеждащия и отвеждащия 

колектор на ПСОВ.   

Проектното предложение включва изграждане на ПСОВ с 

довеждащ и отвеждащ колектор. Като документ е предоставен 

такъв само за ПСОВ, но не и за трасето на колекторите. 

Предоставена и Заповед на общината, която е с дата след 

крайният срок за подаване на проектни предложения, която няма 

да бъде разглеждана в съответствие с приетият подход на 

оценителната комисия на подготвителното заседание.  

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване.  

 

 
      РЕШЕНИЯ ЗА  

          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

КОХЕЗИОНЕН ФОНД 
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58112-7-372 Община Свищов Съгласно т. 2.3.2 “Списък на документите, които се прилагат 

към Формулярът за кандидатстване” от Насоките за 

кандидатстване и от Приложение А т. 3 “Документ, 

удостоверяващ, че предназначението на земята, която ще бъде 

използвана за строителство, отговаря на инвестиционното 

намерение (ако има такъв)” и т. 4 “Документ удостоверяващ, че 

собствеността върху земята, върху която ще се извършва 

строителството е общинска  или е учредено право на строеж 

или, че има съответните сервитутни права” ) е необходимо да 

се представи документ за собственост и предназначение на земята 

или съответните сервитутни права за земята през която се 

предвижда да преминават трасетата на довеждащия и отвеждащия 

колектор на ПСОВ.   

Представеният отговор доказва, че по трасето на довеждащият 

колектор има имоти, които не са собственост на общината и се 

провеждат процедури за право на преминаване. 

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 

58112-11-376 Община  

Нови пазар 

Съгласно т. 2.3.2 “Списък на документите, които се прилагат 

към Формулярът за кандидатстване” от Насоките за 

кандидатстване и от Приложение А т. 3 “Документ, 

удостоверяващ, че предназначението на земята, която ще бъде 

използвана за строителство, отговаря на инвестиционното 

намерение (ако има такъв)” и т. 4 “Документ удостоверяващ, че 

собствеността върху земята, върху която ще се извършва 

строителството е общинска  или е учредено право на строеж 

или, че има съответните сервитутни права” ) е необходимо да 

се представи документ за собственост и предназначение на земята 

или съответните сервитутни права за земята през която се 

предвижда да преминават трасетата на довеждащия и отвеждащия 

колектор на ПСОВ.   

Кандидатът няма доказателства за собственост на терена и право 

на преминаване за трасето на колектора. 

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 
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58112-16-381 Община 

Стамболийски 

Представеният като Идеен проект, съгласно описателната част на 

приложената разработка по съдържание е Предпроектно 

проучване. Представеният Идеен проект не е одобрен по реда на 

ЗУТ 

1. Представеният като 

Идеен проект не е 

утвърден по реда ЗУТ. 

2. Кандидатът не 

отговаря на критерий 2.3.2 

от насоките за 

кандидатстване. 

Няма 

58112-17-382 Община Карлово 1.Представеното становище на компетентния орган, отговарящ за 

наблюдение на защитените зони, включени в мрежата  натура 

2000 “ПриложениеII “ към Формуляра за кандидатстване е с дата 

след крайния срок за подаване на документи. 

2. Не е представено Прединвестиционно проучване в съответствие 

с т 2.2.2.2. от Насоките за кандидатстване. 

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 

58112-20-385 Община Нова 

Загора 

1. От представеният отговор става ясно, че няма разработено 

прединвестиционно проучване в съответствие с т 2.2.2.2. от 

Насоките за кандидатстване. 

2. Не е представено разрешително за заустване, а становище, че е 

издадено такова през 2004 г. 

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

 

 

 

 

Няма 

58112-28-393 Община 

Съединение 

1.Представено е писмо от РИОСВ с дата 04.03.2009 г., което е 

след крайния срок за подаване на проектни предложения. 

2. Общината не доказва, че агломерацията е  над 10 000 е.ж. чрез 

идеен проект, одобрен по реда на ЗУТ, съдържащ технико-

икономическа обосновка за броя е.ж., както и становище на 

съответната басейнова дирекция, потвърждаваща същото. 

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 

58112-34-399 Община 

Берковица 

От представения отговор, е видно, че е стартиралата процедура за 

преминаване на главен колектор на воден обект (Заявление 

№ПВЗ00022/04.03.2009 г.), с дата след крайния срок за подаване 

на проектни предложения.   

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 
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58112-35-400 Община Мездра Представено е писмо от 04.03.2009 г. на Областния управител на 

област Враца от, което е видно,че процедурата е започнала на 

09.01.2009 г., но до крайния срок за подаване на проектни 

предложения, общината не е имала права на собственост или на 

разрешително за строеж, което не е в съответствие с т. 2.2.2. от 

Насоките за кандидатстване. 

1.Общината не доказва, че 

е собственик на терена, или  

има учредено право на 

строеж, или има 

съответните сервитутни 

права за трасето на 

колектора. 

2. Кандидатът не отговаря 

на критерий 2.3.2 от 

насоките за 

кандидатстване. 

Няма 

58112-37-402 Община Столична От представения отговор е видно, че процедурите по 

отчуждителни мероприятия все още не са приключили.  

1. Общината не доказва, 

че е собственик на терена, 

или  има учредено право на 

строеж, или има 

съответните сервитутни 

права за трасето на 

колектора. 

2. Кандидатът не 

отговаря на критерий 2.3.2 

от насоките за 

кандидатстване. 

Няма 

58112-40-405 Община 

Велинград 

Представената проектна разработка не отговаря на изискванията 

Съгласно “Въпроси и Отговори към Насоките за кандидатстване 

Отговор №26” Когато агломерацията включва повече от едно 

населено място, е необходимо поне едно от тях да попада в 

обхвата на ОПОС и да бъде представен одобрен идеен проект, 

който разглежда и двете възможности - на съвместно 

пречистване и на пречистване на всяко населено място 

поотделно - и да доказва че от технико-икономическа гледна 

точка съвместното пречистване е по-изгодно”   

 Няма 
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58112-43-408 Община Раковски Не са представени отговори на зададените въпроси в указания 

срок следствие от, което не е представен документ удостоверяващ, 

че предназначението на земята отговаря на инвестиционното 

намерение и документ по т. 3 и т. 4 от Приложение А, за трасето 

на довеждащият колектор до ПСОВ. 

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 

58112-47-412 Община Созопол 1. Процедурата за издаване на разрешително за заустване е 

стартирала на 10.03.2009г., което е след крайния срок за подаване 

на проектни предложения. 

2. Не е представен одобрен идеен проект, който разглежда 

съвместно пречистване и пречистване по отделно на всяко от 

населените места, представено е  прединвестиционно проучване, 

което не е одобрено по реда на ЗУТ. 

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 

58112-49-416 Община Царево 1. Не са предоставени съответните решения/ преценки/ становища 

по ОВОС и НАТУРА 2000. 

2. Общината не доказва, че е собственик на терена, или  има 

учредено право на строеж, или има съответните сервитутни права 

за трасето на колектора. 

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 

58112-51-418 Община Несебър 1.Представеното разяснение по т.1 от въпроса съдържа становище 

от консултантска фирма за това, че изготвянето на Инвестиционен 

проект, доказващ ефективността на общата ПСОВ спрямо 

отделните селища (с. Влас, Елените и Кошарица) е трудно 

изпълнимо.Не е одобрен идеен проект по реда на ЗУТ, който 

разглежда съвместно пречистване и пречистване по отделно на 

всяко от населените места. 

 2. Не са предоставени съответните решения/ преценки/ становища 

по ОВОС и НАТУРА 2000. 

3. Общината не доказва, че е собственик на терена, или  има 

учредено право на строеж, или има съответните сервитутни права 

за земята през която се предвижда да преминават трасетата на 

довеждащия и отвеждащия колектор на ПСОВ.   

Кандидатът не отговаря на 

критерий 2.3.2 от насоките 

за кандидатстване. 

Няма 
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58112-50-417 Община Царево 1. В представеното проектно предложение липсва Приложение ІІ 

към Формуляра за кандидатстване; 

2. В представеното проектно предложение липсва документ за 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и преценка 

на вероятността  за оказване на значително отрицателно 

въздействие на план/ програма/ проект или инвестиционно 

предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000; 

3. В представеното проектно предложение липсва документ за 

собственост на ПИ 48619.502.424, предвиден за строителство на 

КПС 2; 

4. В представеното проектно предложение липсва документ за 

смяна предназначението на земята, предвидена за КПС 6; 

5. В представеното проектно предложение липсва документ за 

собственост на ПИ 48619.31.17, предвиден за строителство КПС 8; 

7. В представеното проектно предложение липсва доказателство за 

осигурено финансиране за покриване на разходите, преди те да 

бъдат възстановени от ОП “Околна среда”;  

1. Не са представени 

всички съпътстващи 

документи посочени в 

насоките за 

кандидатстване. 

2. Кандидатът не отговаря 

на критерий 2.3.2 от 

насоките за 

кандидатстване. 
Няма 

58112-52-419 Община Несебър Съгласно “Въпроси и Отговори към Насоките за кандидатстване 

Отговор №26” Когато агломерацията включва повече от едно 

населено място, е необходимо поне едно от тях да попада в 

обхвата на ОПОС и да бъде представен одобрен идеен проект, 

който разглежда и двете възможности - на съвместно 

пречистване и на пречистване на всяко населено място 

поотделно - и да доказва че от технико-икономическа гледна 

точка съвместното пречистване е по-изгодно” не е предоставен  

одобрен идеен проект по реда ЗУТ, който разглежда съвместно 

пречистване и пречистване по отделно на всяко от населените 

места. 

 Няма 



Приоритетна ос: 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г 
Процедура № BG161PO005/08/1.11/01/04” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в  

агломерации с над 10 000 е.ж.” 
 

58112-54-421 Община 

Съединение 

1.В представеното проектно предложение липсва идеен проект 

одобрен по реда на ЗУТ, съдържащ технико- икономическа 

обосновка за броя е.ж. и становище на съответната басейнова 

дирекция, потвърждаваща броя на е.ж. (броят на е.ж. не е 

изчислен в идейния проект, а е зададен от Възложителя)  

2.В представеното проектно предложение липсва финансов и 

икономически анализ. 

3.В представеното проектно предложение липсва Приложение З 

(бюджет на проекта) към Формуляра за кандидатстване. 

5.Формулярът за кандидатстване не е подписан от кмета на 

общината. 

1. Не са представени 

всички съпътстващи 

документи посочени в 

насоките за 

кандидатстване; 

2. Кандидатът не отговаря 

на критерий 2.3.2 от 

насоките за 

кандидатстване. 

 

Няма 

 


