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ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПОС



ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

� Предварителни консултации от УО – за улеснение на
бенефициента

� Предварително становище от УО – за индикиране на
потенциални слабости

� Оценка на проекта от Експертна работна група от МЗ

– не повече от 66 р.д.
� Становище с коментари от ЕРГ по детайлен

контролен лист и критерии на ОПОС – изпращане до
бенефициента



ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Срокът от 66 р.д. за оценка на проектното
предложение спира да тече до отстраняване

на коментарите на ЕРГ от бенефициента и

входиране на ревизирано проектно

предложение



ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

В случай, че бенефициентът не
ревизира/аргументира проектното си

предложение и срокът от 66 р.д. за оценка от
ЕРГ изтече, предложението автоматично се

ОТХВЪРЛЯ



ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

В случай, че бенефициентът двукратно не
ревизира/аргументира проектното си

предложение съгласно коментарите на ЕРГ, 
по предложението може да бъде

ОТХВЪРЛЕНО
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ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

� Бенефициентите не познават изискванията на Поканата

� ПИП не е в необходимата пълнота и обхват

� Няма вариантност на идейните проекти

� Цените на предвидените СМР по КСС са необосновано

високи спрямо ориентировъчните, посочени от ОПОС

� Използвани са данни за население,БВП и т.н. от
неофициални източници

� Липсват документи за собственост на терените и/или
право на преминаване

� Липса на организация на ниво бенефициент за

откоригиране на проекта, съгласно коментарите на ЕРГ



Средно време на работа на

ЕРГ за оценка на проектно

предложение

Средно време за

отразяване коментарите на

ЕРГ от бенефициента

46.1 р.д.

138.2 р.д.

Бенефициентите променят инвестиционно намерение и

препроектират в рамките на ОЦЕНКАТА

Бенефициентите стартират набавяне на задължителни документи

в рамките на ОЦЕНКАТА

Приоритетна Ос 1 – Води –
за агломерации над 10000 е.ж.



Приоритетна Ос 2 – Отпадъци –
регионални системи

Внесени проектни 
предложения за оценка 
от Експертна Работна 

Група /ЕРГ/

Период от публикуване 
на поканата за 

кандидатстване до 
входиране за оценка

през 2010 4 броя 3 месеца
към юли 2011 1 брой 8 месеца
към август 2011 1 брой 9 месеца
към септември 2011 6 броя 10 месеца
към октомври 2011 6 броя 11 месеца

�8 проекта с приключила оценка – 405 млн лв на БФП;
�8 проекта – до август 2012 – 250 млн лв на БФП



ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

�Бенефициентите не познават изискванията на
Поканата

�ПИП не е в необходимата пълнота и обхват

�Използвани са данни за население,БВП и т.н. от
неофициални източници

�Липсват документи за собственост на терените
и/или право на преминаване

�Липса на организация на ниво бенефициент за
откоригиране на проекта, съгласно коментарите
на ЕРГ



Средно време на работа на

ЕРГ за оценка на проектно

предложение

Средно време за

отразяване коментарите на

ЕРГ от бенефициента

23.8 р.д.

112.2 р.д.

Бенефициентите променят инвестиционно намерение в рамките

на ОЦЕНКАТА

Бенефициентите стартират набавяне на задължителни документи

в рамките на ОЦЕНКАТА

Приоритетна Ос 2 – Отпадъци –
регионални системи
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