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1. Въведение 

Вследствие измененията в законодателството за ВиК сектора и препоръките за 

въвеждане на критерии за икономическа ефективност при подготовката и оценката на 

проектните предложения, беше възприет нов подход за управлението на приоритетна 

ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) - „Подход и 

методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.”,  публикуван на страницата на ОПОС 

http://ope.moew.government.bg/bg/references. Документът въвежда изисквания за 

икономическа ефективност и екологична и техническа целесъобразност и ограничения 

по отношение на обхвата на проектите, които могат да бъдат финансирани по ОПОС, 

така че да се гарантира добро финансово управление и фокусиране на ограничения 

ресурс. За приоритетни са определени 124 агломерации над 10 000 е.ж., които съгласно 

ангажиментите на Република България по Договора за присъединяване към 

Европейския съюз следва да изпълнят изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно 

пречистването на градските отпадъчни води, в срок до 31.12.2010 г.  

Подходът и методологията бяха представени на заседание на Комитета за 

наблюдение на ОПОС, проведено на 27 ноември 2009 г. и въз основа на този документ 

бяха одобрени новите критерии за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. 

В допълнение към новия подход, УО на ОПОС предприе стъпки за разработване 

на подробни технически изисквания и финансови ограничения към изготвяните 

проекти в сектор „Води”. В резултат е изработен документът „Изисквания за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”. Той въвежда 

подробни изисквания по отношение на проектите, които могат да бъдат финансирани 

по ОПОС. От една страна се определят приоритети, като по този начин се ограничава 

обхвата до дейности, които ще доведат до максимални екологични ползи. Ясно се 

дефинират обстоятелствата, при които е целесъобразно в проекта да бъдат включени 

дейности за разширение или рехабилитация на канализационната мрежа. 

Конкретизират се изискванията по отношение на технологията за пречистване на 

отпадъчните води, в зависимост от броя на е.ж., качествата на отпадъчните води на 

входа, равномерността на натоварването на станцията и др. Въвеждат се изисквания за 

подробна обосновка на броя на е.ж. и използваните водоснабдителна и отводнителна 

норма, както и референтни цени. 

Документът „Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по 

приоритетна ос 1 на ОПОС” е публикуван на страницата на ОПОС и следва да бъде 

съобразяван при разработването на проектните предложения. 

 

2. Конкретна цел на процедурата 

Конкретна цел на Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, e да 

се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от 

населението, включено към канализационна система, както и постигането на 

съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) 

пречистване и заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 10 000 е.ж. 

По настоящата процедура могат да бъдат финансирани проектни предложения за  

приоритетните агломерации от списъка в „Подход и методология за подбор на 

проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
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(http://ope.moew.government.bg/uf//documentation/Water/Water_Mech_final_bg.pdf),  

както и за агломерации, които не са включени в списъка, но могат да докажат, че са над 

10 000 е.ж.  

 

Индикаторите, чрез които се измерва постигането на целта на настоящата 

процедура, са: 

Индикатори за изпълнение:  

• Изградени ПСОВ - 25 

• Рехабилитирани/модернизирани ПСОВ - 13 

• Новоизградени канализационни мрежи (вкл. колектори)– 300 км 

• Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани канализационни мрежи 

(вкл. колектори) – 200 км 

• Новоизградени водоснабдителни мрежи – 50 км 

• Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи – 

200 км 

 

Индикатори за резултат: 

• Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена 

канализационна мрежа (вкл. колектори)– 200 000 реални жители 

• Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/ 

модернизирана канализационна мрежа (вкл. колектори) – 200 000 реални 

жители 

• Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена 

инфраструктура за питейни води – 100 000 реални жители 

• Очакван брой население, което да се обслужвано от рехабилитирана/ 

модернизирана инфраструктура за питейни води - 100 000 реални жители 

• Население, свързано към новоизградени ПСОВ - 560 000 е.ж./400 000 жители 

• Население, ползващо реконструирана ПСОВ – 1 000 000 е.ж. / 800 000 

жители 

• Новосъздадени работни места (мъже/жени) – 500 (70/30%) 

 

Кандидатите следва да посочат във формуляра за кандидатстване всички 

индикатори, приложими за дейностите, включени в проектното предложение. 

Допустимо е в проектното предложение да не бъдат включени някои от индикаторите 

единствено в случай че в проектното предложение не са предвидени дейности, чиито 

напредък се отчита по тях.  

Освен горепосочените индикатори, кандидатът може да залага и допълнителни 

индикатори, с които да измерва напредъка по проекта и постигането на заложените в 

него цели (в зависимост от конкретния проект). 
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3. Описание на процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (БФП), е регламентирана в чл. 34 от Постановление № 121 на Министерски 

съвет (ПМС) от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на БФП  по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд (КФ) на 

ЕС и по Програма ФАР на ЕС (ДВ, бр.45 от 8 юни 2007г., посл. изм. ДВ., бр.44 от 11 

юни 2010г.) (ПМС 121/2007) и разработените в съответствие с изискването на чл. 34, 

ал. 3 от ПМС 121/2007 г. Вътрешни правила за провеждане на процедури за директно 

предоставяне на БФП по приоритетни оси 1, 2 и 3 на ОПОС, утвърдени със Заповед РД-

666/01.10.2009 г. на министъра на околната среда и водите 

(http://ope.moew.government.bg/bg/references). 

Процедурата за директно предоставяне на БФП обхваща периода от изпращане 

на покана за кандидатстване до сключване на договор за БФП и преминава през 

следните основни етапи: 

• изготвяне и изпращане до конкретните бенефициенти на покана за 

представяне на проектно предложение по процедура за директно 

предоставяне; 

• провеждане на консултации с кандидатите, с цел преглед на изготвената 

проектна документация и уточняване на основните параметри на проекта; 

• предоставяне на кандитата на писмено становище в резултат от проведените 

консултации (кандидатите могат да подават проектни предложения, след 

получаване на становище от проведените предварителни консултации); 

• предоставяне на разяснения относно попълването на формуляра за 

кандидатстване и подготовката и окомплектоването на документите (в 

рамките на предварителните консултации или чрез писмени отговори на 

отправени запитвания, получени на електронна поща 

ope@moew.government.bg); 

• представяне на проектно предложение на УО на ОПОС и регистриране; 

• организиране и извършване на оценка на подадените проектни предложения 

съгласно критериите, част от настоящата покана, от експертна работна група, 

сформирана от МЗ на ОПОС, съгласно Вътрешни правила за за провеждане 

на процедури за директно предоставяне на БФП по приоритетни оси 1, 2 и 3 

на ОПОС; 

• изпращане на коментари по проектното предложение (в случай че има 

такива) от експертната работна група на кандидата, с цел отстраняване на 

пропуски и несъответствия или представяне на допълнителни доказателства 

за обстоятелствата, посочени в проектното предложение; 

• извършване в рамките на оценката на проверката за гарантиране липсата на 

двойно финансиране; 

• изготвяне от експертната работна група и представяне на ръководителя на 

УО на ОПОС на доклад за оценка на проектно предложение за съответствие 

с одобрените изисквания, посочени в поканата; 

• одобряване/ връщане за преработване/ отхвърляне на доклада на експертната 

работна група от ръководителя на УО на ОПОС; 
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• в случай на одобряване на доклада за оценка на проектно предложение, 

издаване на решение на Ръководителя на УО на ОПОС за предоставяне на 

безвъзмездна финасова помощ; 

• издаване на становище от ръководителя на УО на ОПОС за изпращането в 

Европейската комисия за оценка и окончателно одобрение на „големи 

проекти” по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г.; 

• писмено уведомяване от МЗ на ОПОС на кандидата за резултата от 

процедурата в срокове, определени във Вътрешни правила за за провеждане 

на процедури за директно предоставяне на БФП по приоритетни оси 1, 2 и 3 

на ОПОС; 

• изготвяне от МЗ на ОПОС на проект на договор за предоставяне на БФП за 

одобреното проектно предложение, въз основа на образеца на договор, 

Приложение I към настоящата покана за кандидатстване; 

• изпращане на покана за сключване на договор за БФП; 

• сключване на договора за БФП от министъра на околната среда и водите и от 

представляващия кандидата; 

 

 

4. Финансова рамка  

Финансирането на приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и в 

частност на настоящата процедура се осигурява от Европейския съюз, чрез 

Кохезионния фонд и от национални средства. Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по настоящата процедура се формира - 80% от Кохезионния фонд на 

Европейския съюз и 20% национално съфинансиране от държавния бюджет. 

Общият размер на средствата, които ще бъдат договорени по настоящата 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е:   

 

Финансовият ресурс по агломерации, определен в Таблица 5 „Подход и 

методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.”, е индикативен. Конкретната стойност на проектните 

предложения следва да бъде изчислена при тяхната подготовка и може да се различава 

от (вкл. да надхвърля) посочената индикативна стойност.  

Процедура/референтен номер 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

(лева) 

Средства от 

КФ (80%) 

(лева) 

Национално 

съфинасиране 

(20%) 

(лева) 

“Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации  над 

10 000 е.ж..” 

BG161PO005/10/1.11/02/16 

600 000 000  480 000 000  120 000 000 
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Договарящият орган преустановява приемането на проектни предложения при 

изчерпване на финансовия ресурс по процедурата, като си запазва правото да не 

разпредели напълно общия размер на финансовия ресурс по процедурата, в случай че 

бенефициентите, към които е отправена покана за кандидатстване, не представят 

проектни предложения, отговарящи на зададените критерии, до 20 февруари 2012 г.  

Договарящият орган си запазва правото да увеличи финансовия ресурс по 

процедурата преди изтичането на крайния срок.  

4.1. Размер на безвъзмездната финансова помощ за подготовка, 

организация и управление  

Общият размер на БФП, която може да бъде предоставена на бенефициента под 

формата на техническа помощ за възстановяване на разходите, определени в чл. 11, ал. 

1, т. 1-3 и т. 5-13 от ПМС № 249 от 17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни 

правила за допустимост на разходите по ОПОС, съфинансирана от КФ и ЕФРР на ЕС 

(обн. ДВ. бр.86 от 26 октомври 2007 г., изм. ДВ, бр. 107 от 16 декември 2008г.) (ПМС 

249/2007г.), не може да надвишава 10% от общите допустими разходи за проекта. В 

посочения лимит се включват разходи, финансирани по договор за предоставяне БФП, 

сключен преди подаване на проектно предложение по настоящата процедура, които 

директно се отнасят за подготовката му (напр. изготвяне на прединвестиционно 

проучване, АРП, проектиране на обектите включени в проектното предложение, 

ОВОС, подготовка на документация и други).  

Тогава когато размерът на техническата помощ надхвърли 10% от общите 

допустими разходи, разликата остава за сметка на бенефициента. 
 

4.2. Правила по отношение на проекти, генериращи приходи 

Проектите за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води са „проекти, генериращи приходи” по смисъла на чл. 55 от Регламент 

на Съвета (EO) № 1083/2006 от 11 юли 2006 година относно определянето на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския 

социален фонд (ЕСФ) и КФ и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999. Поради това, 

размерът на БФП, която такъв проект може да получи от ОПОС, не следва да 

надвишава разликата между текущата стойност на инвестиционните разходи и 

текущата стойност на нетните приходи от инвестицията, изчислени за период от 30 

години. 

Разликата между текущата стойност на инвестиционните разходи и текущата 

стойност на нетните приходи от инвестицията се нарича финансов дефицит и се 

определя във финансовия анализ за проекта. Финансовият дефицит определя 

конкретния размер на безвъзмездна помощ, която бенефициентът може да получи от 

оперативната програма.  

Общата стойност на инвестиционните разходи включва и разходите за 

подготовка на инвестиционния проект, независимо от източника им на финансиране 

(напр. собствени средства на кандидата, проект, финансиран или одобрен за 

финансиране по процедура за техническа помощ по ОПОС).  

Когато не е възможно да се оценят предварително приходите, тези от тях, които 

са генерирани в рамките на 5 години от приключването на проекта, се приспадат от 

разходите за проекта, които са декларирани към Европейската комисия (ЕК), и следва 

да се възстановят от бенефициента. 
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4.3. Собствен принос и финансово участие на кандидата 

Бенефициентът трябва да осигури собствен принос към финансирането на 

проекта. В общия случай, участието на общината във финансирането на проекта ще 

бъде не по-малък от 3% от допустимите разходи. Въз основа на анализа разходи ползи 

е възможно да бъде определено и собствено участие за сметка на бенефициента в по-

голям размер. Бенефициентът може да осигури собствения си принос с привлечен 

ресурс от различни източници. 

Собственият принос може да бъде осигурен за целия период на изпълнение на 

проекта от различни източници, например увеличение на цената за използване на 

съответната инфраструктура, собствени приходи на съответната община, заем от банка 

или друга финансова институция и други. Размерът и източниците на финансиране на 

собственото участие на бенефициента, следва да бъдат отразени в финансовия анализ 

изготвен за проекта. 

При подаване на проектното предложение кандидатът трябва да удостовери, че: 

• разполага с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните 

допустими разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени 

от ОПОС; 

• разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на 

допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 

вкл. собствения принос; 

• разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на 

недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на 

проекта. 

4.4. Финансиране на проекта 

Като доказателство за изпълнение на горепосочените изисквания кандидатът 

следва да представи копие (заверено „Вярно с оригинала”) на един или повече от 

следните документи: 

• решение на Общинския съвет, с което се приема или изменя годишният 

бюджет на общината, придружено с извлечение от бюджета, в която е 

посочено в кое бюджетно перо са включени горепосочените разходи; 

• решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга финансова 

институция, а също и писмено предварително съгласие/уверение/ 

намерение от тази банка/финансова институция за финансиране на 

горепосочените разходи, ако проектът бъде финансиран по ОПОС;  

• договор за безлихвен заем от ПУДООС; 

• договор за заем от банка и решение на общинския съвет за ползване на 

банков кредит; 

• документ, удостоверяващ намерение за финансиране от ФЛАГ; 

• документ, удостоверяващ получаването на заем от Министерство на 

финансите или друга публична институция и решение на общинския съвет 

за ползване на такъв заем; 

• договор/протокол за дарение в полза на общината; 

• документ, удостоверяващ осигурено финансиране от държавния бюджет; 
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• документ, удостоверяващ одобрен заем от ЕИБ или доказващ наличието на 

такова съгласие; 

• решение на Общински съвет, че средствата ще бъдат осигурени със 

средства от общинския бюджет за времето на изпълнението на проекта.  

 

5. Бенефициенти 

5.1. Бенефициент на безвъзмездната помощ по процедурата 

Допустими бенефициенти по процедурата са общински администрации, на чиято 

територия попадат приоритетните агломерации съгласно „Подход и методология за 

подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.”.  

Извън посочените в „Подход и методология за подбор на проектите по 

приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” приоритетни 

агломерации, допустими бенефициенти са и общински администрации, които докажат с 

прединвестиционно проучване, че съответните агломерации са над 10 000 е.ж. 

Общинските администрации доказват това обстоятелство на етап предварителни 

консултации. В рамките на консултациите се уточнява броя на е.ж. в рамките на 

съответната агломерация и основните параметри на бъдещото проектно предложение. 

Тогава когато при провеждане на предварителните консултации бъде доказано, че 

съответната агломерация е с над 10 000 е.ж. и след изясняване на основните параметри 

на бъдещия проект, УО на ОПОС предоставя писмено становище за съгласуване и 

отправя покана за представяне на проектно предложение. След отправяне на поканата, 

с кандидатите няма да бъдат провеждани повторно предварителни консултации за 

изясняване на основните параметри на бъдещия проект.  

В случай че агломерацията е на територията на район/ райони, съгласно Закона 

за териториалното деление на Столична община и големите градове (Обн. ДВ. бр.66 от 

25 Юли 1995г., посл. изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г.), допустим бенефициент е 

съответната община, пряко или чрез упълномощаване на районната администрация. 

Бенефициентите по настоящата процедура подават само по едно проектно 

предложение за агломерация (с изключение на Столична община). Общини, на 

територията на които има повече от една агломерация, подават отделни проектни 

предложения за всяка една от тях. 

5.2. Партньори 

Кандидатът по настоящата процедура кандидства в партньорство с други 

общини, в случай че: 

• агломерацията съгласно Таблица 5 от „Подход и методология за подбор на 

проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.” попада на територията на повече от една община.  

• когато техническото решение в прединвестиционното проучване изисква 

съвместно пречистване на отпадъчните води от агломерации на 

територията на повече от една община 

Направените от тях разходи в хода на проекта са в същата степен допустими, 

както и разходите направени от кандидата. 

В тези случаи общините: 
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а. определят водеща община която да отговаря за управлението на проекта; 

б. определят конкретните задачи на всяка една от общините във връзка с 

подготовката на проектното предложение, планирането, управлението и 

изпълнението на договора за БФП и дейностите по проекта; 

в. определят финансовото участие на всяка една от общините за 

осигуряване на собствения принос и разпределение на недопустимите 

разходи, необходими за изпълнение на проекта, както и документите, 

които следва да бъдат представени от партньорите, удостоверяващи 

наличието на достатъчни финансови ресурси за покриването им; 

г. определят разпределението на финансовата тежест между партньорите за 

покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди 

средствата да бъдат възстановени от ОПОС, както и документите, които 

следва да бъдат представени от тях като доказателства за наличие на 

достатъчно налични финансови ресурси за покриване на тези разходи; 

д. договарят съвместно стратегията за възлагане на обществени поръчки и 

определят възложителите, както и реда за възстановяване на суми от 

бюджета на партньорите по проведени процедури за обществени поръчки 

след извършени разплащания по проекта от ДО. Следва да се има 

предвид, че разплащанията в рамките на проекта се извършват от ДО 

само по сметката, посочена в договора за БФП; 

е. утвърждават и подписват изготвеното проектно предложение, като с 

подписа си удостоверяват, че са съгласни да изпълняват проекта; 

ж. подписват и изпълняват договора за БФП съвместно. 

Ангажиментите посочени по-горе се уреждат между партньорите в писмена 

форма със споразумение. В случай че договореностите между партньорите 

противоречат на условията на настоящата покана или общите условия на договора за 

предоставяне на БФП, ДО може да поиска от кандидата да ги промени. В случай че 

кандидатът откаже или не може да се съобрази с предложенията на ДО, последният има 

право да отхвърли проектното предложение или да откаже да подпише договора за 

БФП. 

Партньорът на кандидата не може да представи отделно проектно предложение 

за съответната агломерация, включена в проектното предложение на кандидата. 

5.3. Асоциирани партньори 

По настоящата процедура бенефициентите кандидатстват съвместно с 

асоциирани партньори. „Асоциирани партньори” по настоящата процедура са 

юридическите лица, предоставящи ВиК услуги на територията на агломерацията, за 

която се кандидатства. Ролята на ВиК операторите е да подпомага изпълнението на 

проекта като: 

• участва в планирането и подготовката на инвестиционния проект с 

предоставяне на данни и съгласуване на изготвената проектна 

документация. Последното се удостоверява писмено при кандидатстване; 

• участва и подпомага изпълнението на проекта със свои представители в 

звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) и при възлагането на дейностите 

по проекта; 
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Посочени по-горе форми за участие на ВиК операторите се уреждат в писмена 

форма със споразумение.  

Бенефициентът като собственик на изградената и/или рехабилитираната 

инфраструктура или съответната асоциация по ВиК по силата на Закона за водите я 

предоставя за експлоатация по реда, предвиден в Закона за водите. За предоставяне на 

услугата, операторът събира от абонатите такси. При изчислението на анализа разходи 

ползи именно тези такси формират приходната част на проекта. Операторът, 

предоставящ ВиК услуги в агломерацията може да участва във изпълнението на 

проекта, при спазване на изискванията на Закона за водите.  

От една страна ВиК операторът може да допълни безвъзмездното финансиране с 

цел изпълнение на интегриран проект чрез финансиране на недопустими компоненти 

от проекта, разходите за които няма да бъдат възстановени от ОПОС, предвидени в 

действащия бизнес план на оператора, одобрен от ДКЕВР. 

В допълнение, когато ВиК операторът е определен по реда на Закона за 

концесиите или предстои провеждането на концесия за предоставянето на ВиК услуги 

и експлоатация включително на инфраструктурата изградена по проекта, в условията 

на процедурата (съответно в договора), освен последващата поддръжка, може при 

формиране на концесионното възнаграждение на общината да бъдат взети предвид 

ангажиментите на общината за финансиране на проекта. 

В случаите, когато ВиК операторът не е определен по реда на Закона за 

концесиите, участието му във финансирането на проекта е възможно при следните 

условия: 

• поемането на финансови задължения от страна на оператора е уредено в 

договор за възлагане на експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, 

сключен с общината/ асоциацията по ВиК;  

• договорът е в съответствие със законодателството в областта на 

държавните помощи; 

• участието на оператора е равно на пазарната цена, която операторът ще 

трябва да плати за експлоатацията на инфраструктурата за целия период. 

Кандидатите по настоящата процедура могат да получат информация относно 

законодателството в областта на държавните помощи и конкретно за изпълнението на 

произтичащите от него задължения от отдел „Държавни помощи” на Министерството 

на финансите и на следния електронен адрес: www.stateaid-bg.com.  

По настоящата процедура ще бъдат финансирани дейности, които са насочени 

към изграждане и рехабилитация на инфраструктура – публична общинска собственост. 

В случай, че по проекта се предвижда рехабилитация на съществуваща мрежа или 

съоръжения, които към момента на кандидатстване не са извадени от активите на ВиК 

оператора, кандидатът е длъжен да представи доказателства за вписването в търговския 

регистър на решението за намаляване на капитала на оператора със стойността на тези 

активи. Доказателствата се прилагат към проектите на документации за възлагане на 

обществени поръчки за дейностите по рехабилитация на съществуващата мрежа или 

съоръжения, включени в одобрения за финансиране проект, при предоставянето им на 

Междинното звено за извършване на предварителен контрол. В случай че 

бенефициентът не представи доказателства за това обстоятелство, разходите за 

рехабилитация на тези обекти няма да бъдат възстановени от ОПОС. 

Разходите, направени от асоциираните партньори са недопустими за 

възстановяване по ОПОС. 
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5.4. Изпълнители  

При избора на изпълнителите на дейностите по проекта, бенефициентът прилага 

правилата на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки (НВМОП) и свързаните с тях подзаконови нормативни актове. 

Междинното звено на ОПОС осъществява предварителен и последващ контрол 

за спазване от страна на бенефициента на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки по смисъла на 20а от ЗОП (в сила от 01.10.2004 г. посл. изм. ДВ. бр.82 от 16 

Октомври 2009г.) и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху 

процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от 

европейските фондове ( приета с ПМС № 96 от 23.04.2009 г., Обн. ДВ. бр.34 от 8 Май 

2009г.), както и предварителен и последващ контрол на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта. 

Междинното звено има право да осъществява предварителен, текущ и последващ 

контрол съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна финансова помощ. Когато 

въз основа на извършените контролни дейности МЗ констатира нередности и 

незаконосъобразност, то прави препоръки за тяхното отстраняване.  

Бенефициентът възлага текущ одит на проекта и представя на МЗ към исканията 

за средства междинен одитен доклад с одитно мнение за законосъобразността на 

съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за 

строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи 

в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП. Към окончателното искане за средства 

бенефициентът представя окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение, 

съобразно насоките за извършване на одит, публикувани на интернет адрес: 

http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/important). 

В случай че се констатират нередности при провеждането на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки или при изпълнението на договора с изпълнителя, 

ДО си запазва правото да наложи финансови корекции, да откаже възстановяване на 

средства, да извършва прихващане от последващи плащания по договора за БФП или 

да изиска от бенефициента връщане на вече платени средства за разходите, направени в 

резултат на процедура, проведена по незаконосъобразен начин, в размера на 

финансовата корекция. 

 

6. Допустими дейности  

6.1. Обхват на инвестиционния проект 

Водещо при определянето обхвата на проекта е постигане на изискванията на 

Директива 91/271/ЕИО. Обектите включени в проекта следва да са съобразени с 

„Подхода и методологията за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” и се ограничават до: 

• изграждане на ПСОВ съгласно изискванията на Директивата и условията в 

разрешителното за заустване, включително за осигуряването на по-строго 

пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за 

агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в чувствителни зони;  

• реконструкция на съществуващи ПСОВ с цел пречистване на отпадъчните 

води до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в 

разрешителното за заустване; 
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• изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ; 

• изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до водоприемника на 

пречистените отпадъчни води; 

• изграждане на главни колектори и при необходимост и канализационни 

помпени станции, които да съберат отпадъчните води от съществуващи 

канализационни мрежи, които се заустват без пречистване в 

водоприемниците; 

• изграждане на нова канализационна мрежа при наличието на действаща и 

отговаряща на изискванията на Директивата и разрешителното за заустване 

пречиствателна станция за отпадъчни води (или изграждането на такава), с 

цел присъединяване на нови жители към канализационната система на 

агломерацията и осигуряване на достатъчно водно количество и товар на 

замърсяването за нормалната експлоатация на пречиствателната станция; 

• подмяна на канализационни колектори с по-голям диаметър, така че да се 

преустанови преливане през преливниците на отпадъчни води в сухо време 

или да се съобрази със съществено нараснало количество отпадъчни води, 

постъпващи в този клон; 

• подмяна на канализационна мрежа тогава, когато съществуващата мрежа 

компрометира експлоатацията на пречиствателната станция (поради много 

голяма инфилтрация например); 

• изграждане и/или рехабилитация на водоснабдителни мрежи, когато е 

необходимо и само по трасето, по което се полага канализационна 

инфраструктура; 

• изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, 

водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти (напр. ПСОВ и 

помпени станции); 

Включването в проектното предложение на допълнителни компоненти (извън 

горепосочените) като например по-голям водоснабдителен компонент, е възможно с 

цел изпълнение на проект за интегриран воден цикъл. Разходите за тези компоненти 

обаче са недопустими за финансиране от оперативната програма. 

6.2. Видове дейности  

Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко 

свързани с изпълнението на инвестиционния проект за подобряването и 

развитието на инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води 

от приоритетните агломерации над 10 000 е.ж. (или със съпътстващи дейности по 

водоснабдителна инфраструктура): 

• Дейности, свързани с подготовката на подадения инвестиционен проект 

(изготвяне на прединвестиционно проучване и анализ разходи ползи, идеен 

проект за ПСОВ, дейности свързани с издаването на решения по 

екологичното законодателство и др.); 

• Дейности, свързани с работно проектиране на линейна инфраструктура, 

изготвяне на доклад за съответствието на изработените проекти, и др.  

• Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за 

дейностите, включени в инвестиционния проект; 
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• Строително монтажни работи, строителен надзор и други дейности във 

връзка с изпълнението на инвестиционните обекти, посочени по-горе; 

• Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура 

Доставка на оборудване и съоръжения, необходими за експлоатацията на 

изградените съоръжения и инсталации; 

6.3. Задължителни дейности 

• организация и управление на проекта – бенефициентът е пряко отговорен 

за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на 

заложените дейности. Той следва да предвиди достатъчно механизми за 

вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и 

предприемането на корективни мерки при необходимост. Бенефициентът 

осъществява управлението на проекта по един от следните начини: 

1. В случаите, когато определя ръководител (физическо лице) на проекта, 

бенефициентът следва да организира прозрачна и открита процедура за 

избор, при спазване изискванията на ПМС № 194 от 13 август 2007 г. за 

управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани 

със средства от ЕС (обн. ДВ. бр.69 от 24 Август 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 

9 Септември 2008г., публикувано на интернет страницата 

http://www.eufunds.bg, раздел “нормативни документи и ръководства”) 

(ПМС № 194/ 2007 г.). Бенефициентът по предложение на ръководителя 

на инфраструктурния проект задължително назначава екип, който може 

да включва и лица, работещи по служебно правоотношение в 

администрациите на общините, както и други физически лица. Когато 

управлението на проекта са възлага по реда на на ПМС № 194/2007 г., 

общият размер на средствата за управление на проекта, включително 

дължимите за сметка на работодателя задължителни осигурителни 

вноски (когато е приложимо), не може да надвишава 2 % от стойността 

на проекта.  

2. С цел осигуряване на доброто управление на проекта, бенефициентът 

може да сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), като обособена 

единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, в 

което служителите са назаначени на срочни трудови договори. В случай, 

че служителите назначени в ЗИП са ангажирани само с управлението на 

проекта, възнагражданията им могат да бъдат изцяло за сметка на 

проекта. В ЗИП може да бъде назначен и представител на асоциирания 

партньор за времето на проекта. ЗИП може да бъде подпомагано от 

външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП, при условие че не 

е налице припокриване на задачите между назначените служители и 

изпълнителя по договора за обществена поръчка. Част от функциите на 

ЗИП могат да бъдат възложени на служители на бенефециента по реда 

описан в т. 3. 

3. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 13 от ПМС № 249/2007 г. бенефициентът може 

да възложи на свои служители задачи по управлението на проекта, които 

не попадат в длъжностните им характеристики. Когато служителите са 

заети на служебно или трудово правоотношение, задълженията им във 

връзка с изпълнението на проекта и размерът на възнагражденията или 

доплащането към възнагражденията им се определят с вътрешен акт на 

ръководителя на съответната администрация. Възнаграждението или 
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допълнителното възнаграждение не следва да надвишава размера на 

основната им месечна заплата. Когато служителите са на трудово или 

служебно правоотношение, освен вътрешния акт по чл. 11, ал. 4 от ПМС 

249/2007, с който се определят задачите и възнагражденията им, 

бенефициентът може да сключи с тях и договори. Когато ръководителят 

и екипът са служители на бенефициента и са на трудово правоотношение, 

бенефициентът може да сключи с тях допълнителни трудови договори. 

Служителите от администрацията на бенефициента могат да бъдат 

подпомагани от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП, 

при условие че не е налице припокриване на задачите между назначените 

служители и изпълнителя по договора за обществена поръчка.  

• одит на проекта – преди подаването на искане за средства по проекта е 

необходимо да бъде извършен одит от изпълнител, определен по реда на 

ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Бенефициентът 

възлага текущ одит на проекта и представя на МЗ към исканията за средства 

междинен одитен доклад с одитно мнение за: 

- законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение 

на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на 

проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 

22 „б” от ЗОП; 

- осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в 

счетоводната система на Бенефициента.  

Към окончателното искане за средства бенефициентът представя 

окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно 

цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на 

одит, публикувани на интернет адрес: 

(http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/important). Общата стойност на 

разходите, свързани с осигуряването на одит не следва да надвишават 0,5 % 

от допустимите разходи по проекта; 

• мерки за информация и публичност, включително подготовка, 

публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на 

ЕС (съгласно Насоките за информация и публичност по ОПОС 

(http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-

Publ_FINAL.pdf). Общата стойност на разходите, свързани с мерки за 

осигуряване на информация и публичност не следва да надвишават 0,2 % от 

допустимите разходи по проекта). 

Задължителни мерки за информация и публичност: 

• печатни материали (брошури, дипляни) минимум един вид брошура или 

дипляна в тираж 200 бр.; 

• билбордове; 

• постоянни обяснителни табели, монтирането е до 1 седмица след 

отстраняване на билборда; 

• информационни табели - 70 х 50 см, монтирането е до 1 месец след 

сключване на договора за БФП; 

• публични събития - минимум 2 броя; ежегодно - при проекти над 25 000 

000 евро; 
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• официални церемонии - първа копка и официално откриване на обекта; 

• промоционални филми - при публично финансиране над 25 000 000 евро;  

• информационни стикери - поставят се върху техника и/или оборудване, 

предназначено за постоянно инсталиране във връзка с изпълнението на 

проекта или в резултат от него. 

Допълнителни рекламни материали 

• платени публикации и излъчвания; 

• покани, папки, тефтери, тетрадки, блок-листа и др.; 

• промоционални материали - напр. чаши, фланелки, чадъри, конферентни 

чанти, CD, химикалки, моливи, флаш памет /USB/, значки и други малки 

промоционални материали; 

• банери и рекламни пана. 
 

6.4. Видове дейности, недопустими за финансиране 

Посочените по-долу дейности са недопустими за финансиране от ОПОС по 

настоящата процедура. Бенефициентът може да включи такива дейности в проектното 

си предложение, при условие, че не предвижда те да бъдат финансирани от ОПОС. 

Разходите за изпълнението на тези дейности са недопустими и следва да бъдат 

посочени като такива в бюджета на проекта.  

• дейности, отнасящи се единствено за агломерации под 10 000 е.ж.
1
; 

• всякакви дейности от търговски характер, генериращи печалба за кандидата; 

• дейности извършени в нарушение на правилата за държавни помощи; 

• дейности, за изпълнението на които вече е било предоставено безвъзмездно 

финансиране по друг проект, програма или друга схема, финансирана от 

публични средства, средства от националния бюджет и/или от бюджета на 

ЕО; 

• други дейности, извън обхвата на допустимите дейности по процедурата и 

непопадащи в приложното поле на ПМС 249/2007. 
 

 

7. Допустими разходи  

При изчисляване на БФП ще бъдат взети предвид само допустимите разходи. 

БФП получена за одобрен проект не може да води до формиране на печалба за 

бенефициента (т.е. плащанията по проекта не могат да надвишават размера на 

финансовия дефицит за неговото изпълнение). Финансовият ресурс по агломерации, 

определен в Таблица 5 „Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна 

ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, е индикативен. Конкретната 

стойност на проектните предложения следва да бъде изчислена при тяхната подготовка 

и може да се различава от (вкл. да надхвърля) посочената индикативна стойност.  

                                                           

1
 Това не се отнася за случаите, когато се изгражда инфраструктура (напр. ПСОВ), предназначена да 

обслужва както агломерация над 10 000 е.ж. така и такава под 10 000 е.ж. 
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В случай че за изпълнението на проекта са необходими разходи, които са 

недопустими за възстановяване от оперативната програма, съгласно разпоредбите на 

европейското и националното законодателство и настоящия раздел от поканата за 

кандидатстване, тези разходи трябва също да са посочени в бюджета на проектното 

предложение (Приложение Г към настоящата покана). Следва да се има предвид, че за 

тези разходи не може да се иска финансиране по ОПОС и кандидатът трябва да е 

осигурил финансирането им от други източници.  

Бенефициентът може да получи авансово, междинни и окончателно плащане при 

условията, посочени в договора за БФП (Приложение I към настоящата покана) за 

възстановяване на разходи извършени от него във връзка с изпълнението на проекта. 

Бенефициентът има право да поиска аванс в размер до 20% от стойността на БФП при 

условията посочени в договора за БФП и съгласно Указанието на МФ относно 

условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и кореспондиращото национално 

съфинансиране (публикувано на интернет страницата на оперативната програма: 

http://ope.moew.government.bg/bg/bg-law). Авансово плащане по договора за БФП до 

20% се изплаща в пълен размер на бенефициента, след представяне на искане за 

средства, придружено от договор за обществена поръчка за строителство или за 

строителен надзор с включена клауза за авансово плащане или по следния начин:  

• първо искане за средства - до 5% от стойността на БФП след представяне на 

искане за средства, придружено от договор с изпълнител с включена клауза 

за авансово плащане, чието изпълнение не е приключило към момента на 

представяне на искането за средства; 

• второ искане за средства - до 15% от стойността на БФП след представяне на 

искане за средства, придружено от договор за обществена поръчка за 

строителство или за строителен надзор с включена клауза за авансово 

плащане. 

За да получава средства от ОПОС, кандидатът е необходимо да има 

извънбюджетна сметка за целите на оперативните програми, открита в съответствие с 

Указания на МФ относно реда и начина за предоставяне на общини на средства на 

Националния фонд от СФ на ЕС и от Кохезионния фонд, на средствата на 

Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане 

(публикувано на интернет страницата на оперативната програма: 

http://ope.moew.government.bg/bg/bg-law). Сметката се посочва във формата за 

финансова идентификация, съгласно образец приложение към договора за 

предоставяне на БФП.  

Бюджетът трябва да съдържа както разходи, които бенефициентът смята да 

извърши след одобрението на проектното предложение, така и такива, които той вече е 

направил преди подаването на проектното предложение във връзка с изпълнението на 

проекта.  За да бъдат допустими разходите, направени преди подаването на проектното 

предложение, те трябва да отговарят на всички общи изисквания за допустимост по 

ПМС № 249/ 2007 г. и на специфичните изисквания на настоящата процедура, както и 

да са направени във връзка с дейности, допустими по настоящата процедура.  

7.1. Нормативна база 

Разходите, допустими за финансиране в рамките на процедура „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 

е.ж.” по приоритетна ос 1 на ОПОС, трябва да отговарят на разпоредбите на чл. 56 от 

Регламент (EO) № 1083/2006, чл. 3 от Регламент (EО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 
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2006 година за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94, 

ПМС № 62 от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на 

разходите по оперативните програми, съфинансирани от СФ и КФ на ЕС, за 

финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 30.03.2007 г., в сила от 1.01.2007 

г.) (ПМС 62/2007) и ПМС 249/2007 г. 

7.2. Общи условия за допустимост на разходите  

В съответствие с чл. 2 от ПМС 249/2007 г., за да бъдат допустими разходите по 

проекти, съфинансирани в рамките на настоящата процедура, следва да отговарят на 

следните общи условия: 

• да са законосъобразни; 

• да попадат в обхвата на съфинансиране от КФ на ЕС в съответствие с 

Регламент (EО) № 1084/2006; 

• да са действително извършени за проектa, одобрен за финансиране в рамките 

на настоящата процедура за директно предоставяне на БФП от ръководителя 

на УО в съответствие с критериите за избор на проекти, одобрени от 

Комитета за наблюдение на ОПОС; 

• да са заложени в договор за БФП; 

• изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото 

национално законодателство и по-специално със ЗОП и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му; 

• да са извършени в парична форма; 

• да са извършени от бенефициент, определен като допустим в рамките на 

настоящата процедура за директно предоставяне на БФП; 

• да са извършени срещу съответните разходооправдателни документи – 

фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност; 

• да са действително извършени и платени през периода за допустимост на 

разходите по настоящата процедура; 

• да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово 

управление, определени в чл. 27 и 28 от Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, 

приложим за общия бюджет на ЕО, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 

1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим към 

общия бюджет на ЕО; 

• да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента и 

да могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна 

пътека; 

• да са базирани на цени, които не надвишават фиксираните в договора за 

обществена поръчка; 

• да не са финансирани по друг проект, програма или друга схема, 

финансирана от публични средства, средства от националния бюджет и/или 

от бюджета на EО. 
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В допълнение, горепосочените разходи следва да са извършени по отношение на 

дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура. 

7.3. Период на допустимост на разходите 

Разходи, свързани с дейности по проекта, одобрен за финансиране в рамките на 

настоящата процедура, следва да бъдат извършени в периода на допустимост на 

разходите съгласно ПМС 249/2007 г. Разходи, свързани с дейности по одобрения за 

финансиране проект, извършени преди сключването на договора за БФП, са допустими 

за финансиране, в случай че отговарят на общите условия за допустимост по чл. 2 от 

ПМС 249/2007 г. и специфичните условия за допустимост на разходите по настоящата 

процедура. Те трябва да са извършени във връзка с допустими дейности по настоящата 

процедура и за подготовката на проект с посочения в т. 6 обхват.  

7.4. Доказателствени документи за разходите 

По отношение на настоящата процедура за документи с еквивалентна на фактура 

доказателствена стойност ще се приемат документи, които се издават при наличието на 

следните кумулативно дадени обстоятелства: 

• не може да се издаде фактура по действащото българско законодателство; 

• съдържа всички основни реквизити на фактура; 

• издаден е съобразно изискванията на действащото законодателство на 

издателя ú; 

• предоставено е заверено извлечение на изискванията на действащото 

законодателство на издателя ú в случаите, когато то не е българското. 

7.5. Допустими разходи 

За допустими за финансиране в рамките на настоящата процедура за директно 

предоставяне на БФП се приемат следните видове разходи: 

• разходи, свързани с придобиването на незастроена земя при изпълнение на 

следните условия: 

а. наличие на пряка връзка между целите на проекта и покупката на земята; 

б. стойността на закупената земя не е в размер, по-голям от 10% от 

общите допустими разходи по съответния проект;  

в. наличие на оценка, издадена от независим лицензиран оценител, която 

потвърждава, че цената на придобиване на земята не надвишава 

пазарната цена; 

г. земята не е за земеделски цели; 

д. след приключването на проекта земята не остава за ползване от горския 

фонд или за земеделски цели; 

е. земята е придобита от държавна институция или публичен орган.  

• таксите, съпътстващи покупката на земята, като нотариални такси и други, 

разходите за експертна оценка и юридическите консултации се считат за 

допустим разход до размера, определен в договора за БФП; 
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• разходи, свързани с правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта 

(сервитутни права), при условие, че то представлява неразделна част от 

изпълнението на проекта; 

• разходи, свързани с покупката на недвижим имот заедно с прилежащите към 

него сгради, се считат за допустими при следните условия: 

а. наличие на пряка връзка между целите на проекта и покупката на 

недвижимото имущество; изградените върху имота сгради трябва да се 

използват единствено за целите на проекта и в рамките на периода, 

определен в договора за БФП, съответно решението на ЕК за 

финансиране на проекта, за проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент 

(ЕО) № 1083/2006; 

б. наличие на оценка, издадена от независим лицензиран оценител, която 

потвърждава, че цената на придобиване на недвижимия имот не 

надвишава пазарната цена и удостоверява, че сградата е в съответствие с 

изискванията на националното законодателство, или определя частите, 

които не са в съответствие и които ще бъдат приведени в съответствие по 

време на изпълнението на проекта; 

в. в рамките на предходните 10 години за сградата не е получавана БФП от 

национални средства или средства от ЕО; 

г. недвижимото имущество е придобито от държавна институция или 

публичноправен орган.  

• таксите, съпътстващи покупката на недвижимия имот, като нотариални такси 

и други, разходите за експертна оценка и юридически консултации, се считат 

за допустим разход до размера, определен в договора за БФП; 

• разходи за строителство на обектите, включени в обхвата на проекта 

съгласно т. 6.1, включително: 

а. разходи, свързани с подготовка на обекта и строителни дейности, в 

случай че са действително извършени в рамките на периода на 

допустимост и са пряко свързани с изпълнението на проекта; 

б. разходи, свързани с изграждане на довеждаща техническа 

инфраструктура, осигуряваща достъп само до изградените съоръжения; 

в. непредвидени разходи за СМР до 10% от стойността на СМР; 

г. разходи за покупка и изграждане на съоръжения и оборудване, които 

трябва да се инсталират за постоянно ползване на мястото на изпълнение 

на проекта, се считат за допустими, при условие че съответните 

съоръжения и/или оборудване са включени в инвентарния списък на 

дълготрайните материални активи на бенефициента и са част от 

одобрената проектносметна документация на проекта; 

д. разходи за обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на ПСОВ 

и тестването на оборудването в рамките на необходимия за това период 

от време; 

• разходи за подготовката, организацията и управлението на проекта, за които 

се прилага ограничението сумарно да не надвишават 10% от общите 

допустими разходи:  

а. разходи за строителен надзор; 
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б. разходи за авторски надзор; 

в. разходи за проектиране (вкл. подготовка на прединвестиционни 

проучвания, идейни проекти, работни и технически проекти, експертни 

анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове, 

техническа документация, изискуемите по процедурата карти и план за 

управление на утайките); 

г. разходи за оценка на съответствието; 

д. разходи за изготвяне на анализ разходи-ползи за проекта; 

е. разходи за изготвяне оценка на въздействието върху околната среда, 

екологична оценка, оценка на съвместимостта и издаване на 

разрешителни;  

ж. разходи за осигуряване публичност на проекта;  

з. разходи за подготовка на документация за възлагане на обществени 

поръчки; 

и. разходи за управление на проекта (включително разходи за управление на 

проекти по реда на ПМС 194/2007 г., по реда на ПМС № 249/2007 г., при 

сформиране на ЗИП или за външна техническа помощ за управление на 

проекта); 

к. разходи за финансиране на възнаграждения и доплащане към 

възнаграждения на лица (вкл. осигурителни вноски), пряко ангажирани в 

изпълнението на проекта; 

л. преки данъци и осигуровки, начислени върху трудови възнаграждения, 

произтичащи от съфинансирането по Оперативната програма, в случай че 

представляват действително извършен разход и са окончателно платени 

от страна на бенефициента; 

м. разходи за канцеларски материали и оборудване, вкл закупуване на 

дълготрайни активи, предназначени за административни цели, в случай 

че са пряко свързани с изпълнението на проекта и след неговото 

приключване ще бъдат без икономическа стойност (офис обзавеждане, 

компютри, периферни устройства); 

• разходи за одит,   

При третиране на ДДС като допустим разход по настоящата процедура се 

прилагат Указания на министъра на финансите относно третиране на ДДС като 

допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, 

съфинансирани от СФ и КФ на ЕС (публикувано на интернет страницата на 

оперативната програма: http://ope.moew.government.bg/bg/bg-law), издадени на 

основание § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 62 от 

21.03.2007. В случай че ДДС е определен като допустим разход, бенефициентът 

следва да представи конкретна обосновка за това във формуляра за 

кандидадстване. 

7.6. Недопустими разходи  

• разходи, свързани с придобиването на незастроена земя, когато: 

а. земята е придобита от бенефициента преди началната дата на 

допустимост на разходите, съгласно ПМС № 249/2007 г. 
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б. покупката на земята, обременена с вещни и облигационни тежести. 

• разходи, свързани с покупката на недвижим имот заедно с прилежащите към 

него сгради, когато: 

а. имотът е придобит от бенефициента преди началната дата на 

допустимост на разходите, съгласно ПМС № 249/2007 г.; 

б. покупката на недвижим имот, обременен с вещни и облигационни 

тежести. 

• разходи за покупка и изграждане на съоръжения и оборудване, които трябва 

да се инсталират за постоянно ползване на мястото на изпълнение на 

проекта, когато бенефициентът осъществява самостоятелно (без възлагане на 

обществена поръчка), всички или част от дейностите по подготовка на обекта 

и строителните дейности, разходите за покупка и изграждане на съоръжения 

и оборудване, използвани по време на изпълнението на проекта; 

• разходи за наем на съоръжения и оборудване, които трябва да се инсталират 

за постоянно ползване на мястото на изпълнение на проекта, се третират като 

оперативни разходи и не са допустими за финансиране; 

• разходи за експлоатация и поддръжка, включително режийни разходи на 

бенефициента; 

• разходи, определени за недопустими съгласно чл. 18 от ПМС 249/2007 г.: 

o разходи за закупуване на оборудване „втора употреба”; 

o разходи за амортизационни отчисления; 

o принос в натура; 

o лизинг;  

o режийни разходи на бенефициента, включително разходи за 

електричество, отопление, вода, телефон, факс, интернет достъп. 

• разходи по договори за услуги и доставки, свързани със следните договори с 

подизпълнители: 

o договори с подизпълнители, които увеличават разходите за изпълнение 

на дейността без да създават добавена стойност; 

o договори с посредници и консултанти, в които плащането е определено 

като процент от общия разход за дейността, освен ако бенефициентът 

може да докаже, че плащането се отнася за действително извършена 

работа или услуга. 

• финансови разходи и такси, включително лихви по задължения и дългове, 

разноските за финансови транзакции, комисионните и загубите от курсови 

разлики при обмяна на чужда валута и други финансови разходи; 

• разходи за покриване на възможни бъдещи загуби или дългове; 

• възстановим ДДС; 

• разходите за гаранции от банки или други финансови институции; 

• глоби, финансови санкции, разходи за разрешаване на спорове и съдебни 

разходи; 
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• преки данъци и осигуровки, начислени върху трудови възнаграждения; 

• други данъци и такси, с изключение на случаите, предвидени в чл. 14 на 

ПМС 249/2007 г.: 

• разходи извършени за недопустими дейности; 

• разходи за дейности, които не са включени в проектното предложение; 

• разходи извършени в нарушение на правилата за държавни помощи; 

• разходи, извършени от асоциираните партньори; 

• разходи в изпълнение на дейности отнасящи се единствено за агломерации 

под 10 000 е.ж.; 

• разходи за застраховки по чл. 173 от Закона за устройство на територията. 

 

Недопустими за финансиране разходи, неправомерно одобрени и платени от 

бенефициента, остават за сметка на бенефициента и не подлежат на 

възстановяване от средствата, отпускани по оперативната програма. 

В интерес на кандидата е да представи реалистичен бюджет, в съответствие с 

референтните цени, посочени в „Изискванията към подготовката на проектни 

предложения по приоритетна ос 1 на ОПОС”. 

В хода на оценката на проектното предложение бюджетът може да бъде 

коригиран, в случай че при изчисляване на максималния размер на БФП са включени и 

недопустими разходи, или бюджетираните стойности не съответстват на 

горепосочените изисквания или не са достатъчно добре обосновани. 

 

8. Държавни помощи  

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ се реализира при последващо съблюдаване на законодателството в областта на 

обществените поръчки и защита на конкуренцията, включително и законодателството в 

областта на държавните помощи. В рамките на процедурата не се предоставя 

потенциално или действително предимство на кандидатите, поради което процедурата 

не следва да се разглежда като попадаща в обхвата на на чл. 107 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз.   

Допустими бенефициенти по настоящата процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ са единствено общински администрации в Република 

България, съответно дейностите, които ще бъдат подпомагани са насочени към 

изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна и водоснабдителна 

инфраструктура – публична общинска собственост. По тази причина при 

предоставянето на финансови средства за описаните дейности липсва елемент наличие 

на „икономическо предимство” и подпомагането не следва да се разглежда като 

попадащо в обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Управляващият орган има право да осъществява предварителен и последващ 

контрол за спазването на правилата и процедурите по държавните помощи в 

Европейския Съюз и в Република България при подготовка на настоящата покана за 

кандидатстване и при предоставяне на БФП. 
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Бенефициентите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, органи на публичната власт, са задължени да спазват 

законодателството в областта на обществените поръчки и държавните помощи и 

да не допуснат средствата, получени по договора за безвъзмездна финансова 

помощ или активите, придобити при изпълнение на проекта да бъдат 

предоставени на трети лица в нарушение на режима на държавни помощи.  

Бенефициентът е длъжен да спазва разпоредбите на действащото законодателство 

за предоставяне на държавни помощи както при изпълнението на проекта, финансиран 

чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Определянето на предприятие, 

което да извършва дейности по последваща експлоатация на изградените съоръжения и 

да предоставя ВиК услуги трябва да се извърши при спазване на европейските и 

национални нормативни актове в областта на държавните помощи. В тази връзка 

бенефициентът е длъжен да не допуска определянето на оператор на инвестицията да 

бъде извършено в нарушение на правилата за държавните помощи. 

При подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ, 

бенефициентът попълва и представя на Договарящия орган декларация за спазване на 

законодателството в областта на държавни помощи. В допълнение, бенефициентът е 

длъжен предварително да уведоми Договарящия орган за начина/условията на 

определяне на оператор на инвестицията по договора за безвъзмездна финансова 

помощ.   

Кандидатите по настоящата процедура могат да получат информация относно 

законодателството в областта на държавните помощи и конкретно за изпълнението на 

произтичащите от него задължения от отдел „Държавни помощи” на Министерството 

на финансите и на следния електронен адрес: www.stateaid-bg.com.  

В случай че управляващият орган установи нарушения и неправомерно отпускане 

на държавни помощи от страна на бенефициента, УО ще уведоми компетентните 

органи.    

Неправомерно отпускане на държавни помощи от страна на бенефициента 

може да доведе до прекратяване на финансирането на проекта и до 

възстановяване на вече изплатени суми, ведно с другите законоустановени 

последици.  

 

9. Начин на кандидатстване и комплектоване на 

проектното предложение 

Бенефициентът изготвя и представя проектно предложение в съответствие с 

изискванията, посочени в настоящата покана. Проектното предложение се подава в 

един оригинал (във формат А4, с изключение на технически чертежи, карти и планове) 

и едно копие, както и на електронен носител в 8 броя на български език. Електронният 

носител трябва да съдържа цялата документация на проектното предложение - 

формуляр, декларации по образец, проекти, сканирани разрешителни и др. В случай на 

противоречие между информацията на електронния и хартиения носител, за вярна се 

приема тази на хартиения. Проектното предложение трябва да обосновава 

предложението, включително избраните технологични решения от гледна точка на 

необходимите финансови средства и постигането на екологичните цели. 

9.1. Проектното предложение съдържа: 

1. Формуляр за кандидатстване (Приложение А); 
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2. Попълнените приложения към настоящата покана, съгласно списъка по-долу; 

и 

3. Съпътстващи документи, които имат за цел да удостоверят определени 

обстоятелства за кандидата или проектното предложение (посочени по-

долу). 

9.2. Формуляр за кандидатстване 

Формулярът трябва да бъде попълнен печатно и на български език. Всички 

страници и задължителни полета на Формуляра за кандидатстване трябва да бъдат 

попълнени. В случай, че дадено поле не е приложимо за проекта моля посочете 

„неприложимо”. 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно, 

изчерпателно и максимално ясно.  

9.3. Списък на документите, които се прилагат към формуляра за 

кандидатстване  

Приложения (по образец) 

Към формуляра за кандидатстване се прилага списък на всички документи, 

включени в проектното предложение. Кандидатът прилага и следните попълнени и 

подпечатани от него образци (приложения към настоящата покана): 

1. Декларация, че проектът и конкретните дейности, 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 ЕО 

(по образец Приложение Б); 

2. Информация за основните данни за проекта (Приложение В към 

настоящата покана); 

3. Бюджет на проекта (Приложение Г към настоящата покана), вкл. на 

електронен носител; 

4. Декларация от асоциран партньор (Приложение Д към настоящата покана)

   

5. Декларация от асоциацията по ВиК (Приложение Е към настоящата 

покана). 

Асоциациите по ВиК не са асоциирани партньори по настоящата процедура. 

Въпреки това, когато такива са учредени, кандидатът е длъжен да приложи към 

проектното си предложения декларация от асоциацията по образец Приложение Е. 

 

Съпътстващи документи 

Към формуляра за кандидатстване се прилагат и изброените по-долу 

съпътстващи документи, които представят подробно кандидата и данните във 

формуляра за кандидатстване. Документите се представят на български на хартиен и 

електронен носител. 

1. Подробно прединвестиционно проучване 

Прединвестиционното проучване следва да бъде разработено в съответствие с 

„Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”.  
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Прединвестиционното проучване трябва да обхваща целия проект и да отчита 

въздействието на всички мерки предприети на територията на агломерацията в сектор 

ВиК, които се изпълняват със средства на бенефициента или частни инвестиции. Пред-

инвестиционното проучване трябва да съдържа достатъчна обосновка за вида и 

капацитета на съоръженията (базирано на доказан брой е.ж.), като представи 

настоящата ситуация, оценка на необходимите инвестиции и определи обхвата на 

проекта въз основа най-приоритетните нужди и ограниченията, посочени в т. 6.1. 

Доказаният брой е.ж. е от съществено значение за добрата обосновка на проекта 

като цяло и предвидените съоръжения. Не е достатъчно да бъде посочено, че 

агломерацията има определен брой население (реални жители) и туристи и само това да 

бъдат основанията за броя на е.ж. За анализа са необходими доказателства и/или 

измервания, като освен броя е.ж. бенефициента трябва да съобрази и водното 

количество за да разполага с необходимите данни за правилен разчет на съоръженията, 

техния капацитет и вид. 

Прединвестиционното проучване трябва да разглежда вариантни решения, 

включително по отношение на възможностите за осигуряване на съвместно 

пречистване с близки агломерации и да докаже целесъобразността на избраната опция. 

При извършването на анализа трябва да се имат предвид правната и институционална 

рамка, в която проектът ще се изпълнява и в която ще бъдат експлоатирани изградените 

съоръжения. 

Същевременно прединвестиционното проучване трябва да разглежда варианти 

за третирането на утайките и последващата им реализация и/или управление. Следва да 

се има предвид, че при изследването на варианите за третиране на утайките трябва да 

се отчетат всички аспекти на този процес, включително генерирането на неориятни 

мирзми. В общия случай, пречиствателни станции за над 30 000 е.ж. трябва да 

разглеждат и вариант за анаеробна стабилизация на утайките, докато за по-малки 

агломерации е възможно да се използват и други технологии. В допълнение към 

прединвестиционното проучаване следва да бъде приложен и план за управление на 

утайките. 

Необходимо е към проектната документация да бъде представе и карта на 

агломерацията, представяща 1) границата на агломерацията; 2) местоположението на 

ПСОВ (съществуващ или новоизграждащ се); 3) трасета на съществуваща мрежа, както 

и нова мрежа.  В допълнение е необходимо да бъде представена карта, на която ясно е 

видна агломерацията и местоположението й спрямо близко защитени зони (по 

Директивата за местообитанията или Директивата за птиците). 

 

2. Идеен проект за ПСОВ, разработен съгласно „Изисквания за подготовка на 

инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”
2
 

Идейните проекти следва да бъдат одобрени по реда на ЗУТ от областен 

експертен съвет
3
.  

3. Анализ разходи и ползи 

Анализът разходи-ползи трябва да е изготвен за целия инвестиционен проект. 

Изготвеният анализ трябва да се съобразява с насоките на ЕК за изготвяне на анализ 

                                                           

2
 В случай на подготвени работни проекти за ПСОВ по проекти за техническа помощ финансирани по 

ОПОС, те следва да бъдат представени като част от съпътстващите документи. 

3
 Това важи за идейни проекти одобрени след публикуването на настоящата покана. 
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разходи-ползи (Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи-

ползи 2008 г. (http://www.eufunds.bg), както и Указания на ЕК към методиката за 

изготвяне на анализ разходи-ползи, Работен документ 4, 2007 г. и Националната 

методология за изготвяне на анализ разходи-ползи  

(http://ope.moew.government.bg/bg/references). 

При анализа на устойчивостта на инвестицията следва да се имат предвид 

източниците на финансиране на частта от инвестиционните разходи (допустими или 

недопустими), които няма да бъдат финансирани от ОПОС. Анализът трябва да е 

съобразен с цената на капитала, който ще се използва и да се основава на реалистични 

данни и достоверна информация за наличното и привлеченото финансиране. 

Следва да се има предвид, че при оценката на проектното предложение ще се 

обърне особено внимание на способността на кандидата да гарантира, че изградените 

съоръжения ще бъдат самоиздържащи се след края на проекта, т.е. приходите, 

генерирани при тяхната експлоатация (таксите събирани от населението и 

корпоративните потребители), трябва да бъдат достатъчни, за да гарантират покриване 

на експлоатационните разходи, вкл. необходими последващи ре-инвестиции. Съгласно 

Ръководството на ЕК от 2008 г. за изготвяне на анализ на разходите и ползите на 

инвестиционни проекти, разходите за реинвестиции (инвестиционните разходи извън 

програмния период и разходите за подмяна на износени активи) не се включват към 

инвестиционните разходи, а се включват като оперативни разходи при изчисляването 

на финансовия дефицит. 

В идеалния случай тарифната система (диференцирани тарифни планове за 

домакинства, за стопански и институционални клиенти) трябва да се основава на 

реалното потребление на ресурси, като тарифите трябва да покриват като минимум 

експлоатационните разходи и разходите за техническа поддръжка, както и значителна 

част от амортизационните отчисления на активите. 

Същевременно, друг важен елемент на финансовия анализ е гарантирането на 

„социална поносимост” на изградените съоръжения, т.е. че те няма да изискват 

прекомерни разходи за населението. Ето защо е възможно поради съображения за 

„поносимост” част от амортизацията, която трябва да бъде възстановена с таксата, да 

бъде намалена. 

На електронен носител трябва да се представят всички таблици и 

изчисления, включени в анализа разходи-ползи във формат Excel или друг 

работен формат, позволяващ да се проследи логиката на направените изчисления. 

4. Решение по ОВОС за всички инвестиционни обекти, включени в проекта. 

Решението по ОВОС трябва да се отнася за същото проектно предложение и да 

съответства на неговия обхват (местоположение, капацитет и др.). Следва да се 

представи подробна информация за проведените обществени консултации във връзка с 

издаването на решението, както и за образувани съдебни производства. 

5. Решение по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Решение за съгласуване на планове, програми, проекти или инвестиционни 

предложения, с което е преценено, че няма вероятност да окажат значително 

отрицателно въздействие върху защитените зони (чл. 18 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони); или 
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решение за оценка за съвместимост на план/програма/проект или инвестиционно 

предложение с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона от мрежата 

НАТУРА 2000 (чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони) в случаите, когато оценката за 

съвместимост не се осъществява по процедурата по ОВОС или ЕО/ или становище по 

чл.3 от Наредбата, че програмата, проектът или инвестиционното предложение не 

подлежи на оценка за съвместимост. 

6. Разрешително за заустване, издадено съгласно Закон за водите (където е 

приложимо) 

7. Документи за собственост на площадката или за учредено право на 

строеж, както и влязъл в сила ПУП, с който площадката е отредена за 

изграждане на ПСОВ или съответните сервитутни права за изграждане на 

лиейната инфраструктура 

Площадката, на която предстои да се изгражда ПСОВ следва да бъде общинска 

собственост. 

По отношение на инвестицията, предмет на Договора за БФП, следва да се има в 

предвид, че в период от 5 години след изтичането на срока по договора за предоставяне 

на БФП, бенефициентът е длъжен да изпълнява задължението си да не прехвърля 

правото на собственост върху обекта, изграден със средства от ОПОС, да не променя 

предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, 

както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/или извършва 

други действия, които биха могли да доведат до значително изменение на проекта по 

смисъла на чл. 57, параграф 1 от Регламент на Съвета № 1083/2006.  

8. Документи указващи начина за финансиране на разходите (едно или повече 

от посочените в т. 4.3. по-горе документи), които няма да се финансират 

по ОПОС; 

9. Копие от регистрацията по ЗДДС на кандидата (където е приложимо); 

10. Споразумение/ споразумения за партьнорство (където е приложимо); 

11. Споразумение/ споразумения за асоциирано партьнорство; 

12. Удостоверение от Агенцията по вписванията, издадено не по-рано от 90 

дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения (за 

асоциирания партньор – ВиК оператор); 

13. Генерален план (Master Plan) и дългосрочни инвестиционни програми в 

случай че има такива; 

14. Решение на общинския съвет за кандидатстване по проекта; 

15. Становище на УО на ОПОС от проведени консултации; 

16. Картен материал за агломерацията и инвестиционното намерение; 

17. Други документи, свързани с инвестиционното намерение; 

18. Специфични изисквания за “големи проекти” по смисъла на чл. 39 от 

Регламент № 1083/2006  

В допълнение към изискванията посочени по-горе, за проектни предложения на 

обща стойност (с ДДС) над прага, посочен в чл. 39 от Регламент № 1083/2006 , 

кандидатите следва да представят на английски език следните документи: 
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• Формуляр съгласно Анекс XXI от Регламент № 1083/2006; 

• прединвестиционното проучване; 

• анализа на разходите и ползите; 

• нетехническото резюме на доклада за ОВОС; 

Документите се представят на електронен носител (CD или друг подходящ 

носител, обозначен с надпис „Документи на английски език”). 

9.4. Краен срок за подаване на проектни предложения 

 

 

20.02.2012 г. 

 
 

До изтичане на посочения по-горе краен срок, при представяне на проектни 

предложения същите ще бъдат разглеждани от експертни работни групи, които се 

свикват на всеки два месеца, считано от 30 юни 2010 г.   

Процедурата може да бъде прекратена предварително при изчерпване на 

финансовия ресурс. 

9.5. Адрес за подаване на проектното предложение  

Проектните предложения се подават от 20-то число до края на всеки месец на 

следния адрес:  

Министерство на околната среда и водите 

Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” 

Отдел „Управление и оценка на програмата” 

бул. “Кн. Мария Луиза” №  22 

гр. София, п. к. 1000 

Регистрират се от служите от отдел „УОП” в дирекция „КПОС” и на лицето, 

предало проектното предложение се издава разписка.  

Проектното предложение се подава в запечатан плик обозначен по следния 

начин:  

Референтен номер на процедурата: BG161PO005/10/1.11/02/16 

 

 

Наименование на процедурата: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”  

 

МОЖЕ ДА СЕ РАЗПЕЧАТВА САМО ОТ ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Наименование на проекта:……………………………………. 
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9.6. Провеждане на консултации с кандидатите във връзка със 

съгласуването на основните параметри на проектните предложения 

Преди официалното подаване на проектното предложение, се провеждат 

консултации за преглед на подготвената документация. В резултат от консултациите се 

съгласуват основните параметри на всяко проектно предложение. При провеждането на 

консултациите, кандидатите могат да искат разяснения във връзка с попълването на 

формуляра за кандидатстване или по други въпроси, касаещи процедурата за директно 

предоставяне на БФП  

Консултациите се провеждат в рамките на приемния ден по оперативна 

програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” . Заявки за участие в приемния ден се подават 

предварително по електронна поща (ope@moew.government.bg).  

В резултат на проведените консултации, УО на ОПОС предоставя на всеки 

кандидат писмено становище за съгласуване на основните параметри на проектното 

предложение. Становището се изготвя в срок от 10 работни дни от датата на 

провеждане на последната среща от предварителните консултации по отношение на 

съответното проектно предложение и се предоставя на кандидата. Тогава когато е 

необходимо след разглеждане на подготвената документация, УО може да изиска от 

кандидата да представи допълнителна информация или документи. 

Становището за съгласуване на проектното предложение се представя от 

кандидата като част от неговото проектно предложение.  

9.7. Искане на разяснения по настоящата процедура за директно 

предоставяне 

Освен при провеждането на предварителните консултации по т. 9.6 от 

настоящата покана, кандидатите могат да искат разяснения във връзка с попълването на 

формуляра за кандидатстване и подготовката и окомплектоването на документите, 

посочени в поканата като изпращат въпроси по електронна поща, на е-mail адрес: 

ope@moew.government.bg. Въпроси могат да бъдат изпращани до 15-то число на всеки 

месец, до изтичането на крайния срок за представяне на проектни предложения. 

Отговорите на зададените въпроси се публикуват на интернет страницата на 

оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (www.ope.moew.government.bg), в 

раздел „Въпроси и отговори”. 

 

10. Оценяване на проектните предложения 

10.1. Оценителни сесии 
 

Експертна работна група се сформира в края на всеки втори месец, считано от 30 

юни 2010 г. Експертната работна група може да бъде сформирана и преди изтичане на 

втория месец, в случаите когато са регистрирани 10 проектни предложения по 

настоящата процедура. 

10.2. Методика за оценка 

Оценката на подаденото предложение ще се извършва по реда на вътрешните 

правила по чл. 34, ал. 3 на ПМС 121/2007 г. Срокът за провеждане на оценката е не по-

дълъг от 3 месеца от започването ù. Срокът спира да тече при наличие на основанията, 

посочени във Вътрешните правила за провеждане на процедури за директно 

представяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1, 2 и 3 на ОПОС. 
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Ще бъде извършвана оценка на проектното предложение за съответствие с 

изискванията за административното съответствие и допустимост, както и съответствие 

с техническите, екологичните и финансовите изисквания, посочени в поканата за 

кандидатстване. В случай на установени неточности и непълноти при оценката на 

проектното предложение, то може да бъде връщано на бенефициента по реда на чл. 34, 

ал. 4 от ПМС № 121/2007. В процеса на оценката, от бенефициента може да се изискват 

допълнителни документи и разяснения, както и да се изисква изменение на някои 

спекти от представеното проектно предложение.  

В хода на оценката, при необходимост може да бъде изискана допълнителна 

информация от компетентни органи във връзка с оценката на проектното предложение 

или отделни негови аспекти. Кореспонденцията в тази връзка се изпраща за 

информация и до бенефициента.  

Ако кандидатът не представи изисканата информация в указания срок или в 

процеса на разяснения и корекции пропуските не могат да бъдат отстранени, 

проектното предложение може да бъде отхвърлено. 

10.3. Критерии 
 

№ Критерий 
ДА/НЕ/ 

Неприложимо 

1. 
Формулярът за кандидатстване е попълнен  и представен в 

указания формат и е надлежно подписан и подпечатан 
 

2. 

Кандидатът е попълнил и представил всички изискуеми 

документи по образците, приложени към поканата за 

кандидатстване съгласно изискванията за тяхното изготвяне, 

определени в поканата за кандидатстване  

 

3. 
Представени са всички документи, посочени в изготвения от 

кандидата списък на документи  
 

4. 
Проектът се предвижда да бъде осъществен на територията на 

Република България  
 

5. 
Дейностите по проекта са в съответствие с дейността/дейностите, 

посочени в поканата за кандидатстване  
 

6. 

Дейностите по проекта са съвместими със съществуващите 

инвестиционни и стратегически програми и планове 

Регионален генерален план или инвестиционната програма на 

ВиК дружеството, Плана за управление на съответния речен 

басейн, Областен план за развитие, Общински план за развитие 

или общинска стратегия за ВиК услуги 

 

7. 
Кандидатът и партньорите (ако има такива) са допустими 

бенефициенти по процедурата  
 

8. 
Исканото финансиране е в указаните граници съгласно поканата 

за кандидатстване 
 

9. 
Продължителността на проекта е в указаните граници, съгласно 

поканата за кандидатстване 
 

10. 

Разходите, които се иска да бъдат възстановени по проекта, 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 
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№ Критерий 
ДА/НЕ/ 

Неприложимо 

11. 

Теренът, върху който се предвижда строителството на 

съответното съоръжение, е собственост на бенефициента или той 

има учредено право на строеж или съответните права за 

преминаване 

 

12. 
Кандидатът е осигурил източник на финансиране за разходите по 

проекта, които не се покриват от оперативната програма 
 

13. 

Кандидатът е осигурил достатъчно налични финансови средства, 

за да прави разплащания във връзка с изпълнението на проекта, 

преди те да му бъдат възстановени 

 

14. 

Кандидатът и/или неговите партньори не попада в обхвата на чл. 

93 параграф 1, чл. 94  и чл. 96 параграф 2 буква „а” от Регламент 

(ЕО) № 1605/2002 
неприложимо 

15. 

Проектът не предвижда: 

a. изграждане на нова или реконструкция на съществуваща 

канализационна мрежа без наличие на съществуваща ГПСОВ 

или без изграждане на ГПСОВ като част от проекта; 

или  

b. изграждане на ГПСОВ без съществуваща канализационна 

мрежа или без изграждане на такава като част от проекта 

 

16. 

В случай на партньорство, кандидатът е представил 

споразумение, което определя ясно задачите и отговорностите на 

партньорите във връзка с изпълнението на проекта  

 

17. 

За инвестиционното предложение е постановено положително 

решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се 

извършва ОВОС или становище, че не попада в обхвата на ЗООС 

и може да бъде осъществено в съответствие с Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони 

 

18. 

Проектът спазва принципите за превантивно действие и опазване 

на околната среда (т.е. спазва всички условията и изисквания, 

предвидени в издадените разрешителни) 

 

19. 
Обхватът на проекта е съобразен с предвиденото в поканата за 

кандидатстване  
 

20. 

Размерът и структурата на таксите, предвидени във финансовия 

анализ, съответстват на изискванията на законодателството и 

таксите са социално поносими 

 

21. 
Представеният финансов анализ демонстрира финансовата 

устойчивост на инвестицията  

 

22. 
Анализът на разходите и ползите е разработен в съответствие с 

изискванията, посочени в поканата за кандидатстване  

 

23. 

Нормите и данните, използвани във финансовия анализ (при 

изчисляване на разходите и приходите), са съотносими и 

валидни, спрямо националните макроикономическите параметри, 

развитието на региона и общината и спецификата на проекта.   

 

24. 

Индикаторите за мониторинг на изпълнението и резултата, 

заложени в проекта, са ясно дефинирани и остойностени и са 

съобразени с изискванията, посочени в поканата за 

кандидатстване  
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№ Критерий 
ДА/НЕ/ 

Неприложимо 

25. 
Бюджетът на проекта е подробно и ясно разписан и реалистичен 

спрямо заложените дейности  

 

26. 

Кандидатът е предвидил организационна структура/звено за 

управление на проекта, в съответствие с изискванията посочени в 

поканата за кандидатстване, и е предвидил механизми, 

позволяващи мониторинг и текущ контрол на изпълнението на 

проекта и своевременното предприемане на корективни мерки 

 

27. 

Проектът предвижда последващата експлоатация на 

инфраструктурата да се извърши при спазване на Закона за 

водите и изискванията в областта на конкуренцията и държавните 

помощи 

 

28. 

Предвидени са дейности за информация и публичност, в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006 и са 

пропорционални на размера на инвестицията 

 

29. 
Параметрите на проекта съответстват на данните представени 

при предварителните консултации по проекта 

 

30. 

Инвестиционният проект за ПСОВ разглежда вариантите за 

съвместно и индивидуално пречистване, които са приложими за 

съответната агломерация. Проектът съответства на принципа на 

стратегическите инвестиции и отчита регионалните измерения на 

инфраструктурата 

 

10.4. Оценка на “големи проекти” 
 

“Големите проекти” по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. 

подлежат на оценка и одобрение от страна на Европейската комисия. След одобрение 

на доклада за оценката на проекта от експертната работна група, Управляващият орган 

заедно с бенефициента подготвят проекта за изпращане в ЕК.  

 

11. Процедура за сключване на договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ 

След одобрение на доклада за оценката на проектното предложение за 

съответствие с изисквания, посочени в настоящата покана, ръководителят на УО на 

ОПОС издава решение за предоставяне на БФП.  

Договарящият орган подготвя проект на договор за предоставяне на БФП, 

съгласно приложения към поканата образец (Приложение I) и изпраща писмена покана 

до бенефициента за подписване на договора. При изготвянето на договора, ДО изисква, 

а бенефициентът следва да предостави необходимите документи за оформяне и 

окомплектоване на досието към договор. Срокът на валидност на поканата е 60 

календарни дни от изпращането й до бенефициента. След изтичане на срока на 

валидност на поканата, ДО не се счита обвързан от поканата и има право да откаже 

сключване на договор за предоставяне на БФП. 
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12. Изпълнение на проекта 

При подготовката на графика за изпълнение на проекта, кандидатите 

следва да имат предвид, че крайният срок за приключване на строителните 

работи по проекта е не по-късно от 31.12.2014 г. 

Одобрения проект следва да се изпълнява в съответствие с одобреното проектно 

предложение, както и условията и разпоредбите на договора за безвъзмездна финансова 

помощ. В случай че бенефициентът не сключи договор за обществена поръчка по ЗОП/ 

НВМОП за строителство по проекта в рамките на 12 месеца от дата на сключване на 

договора, същият може да бъде прекратен и финансовият ангажимент от ОПОС може 

да бъде отменен. 

 

13. Приложения към поканата 

13.1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

 

Документи за 

попълване 

Приложение А Формуляр за кандидатстване на български език 

Приложение Б Декларация за липса на двойно финансиране; 

Приложение В Информация за основните данни за проекта 

Приложение Г Бюджет на проекта 

Приложение Д Декларация от асоциран парньор 

Приложение Е Декларация от асоциацията по ВиК 
 

13.2. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

Документи за 

информация 

Приложение I:  Образец на договор за предоставяне на БФП и 

приложенията към него 
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14. Използвани съкращения 
 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ДЕО Договор за Европейската общност 

ДО Договарящ орган 

ЕК Европейска Комисия 

ЕО Европейска общност 

ЕС Европейски съюз 

КФ Кохезионен фонд 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗВ Закон за водите 

КПОС Кохезионна политика за околна среда 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МС Министерски съвет 

МФ Министерство на финансите 

НВМОП Наредба за възлагане на малки обществени поръчки 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ОП Оперативна програма 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

СО Сертифициращ орган 

ТП Техническа помощ 

УО Управляващ орган 

ФЕСОС Фондове на Европейския съюз за околна среда 
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Речник на термините 
 

Агломерация 

Територия, на която населението и/ или икономическите дейности са 

достатъчно концентрирани, за да бъдат отпадъчните води от 

населеното място събирани и отвеждани в селищна пречиствателна 

станция или в крайната точка на заустването им 

Безвъзмездна 

финансова помощ 

Без това да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO, Евратом) № 

1605/2002, средства, предоставени от ОПОС, включително съответното 

национално съфинансиране, с цел изпълнение на одобрен проект, 

насочен към постигането на определени резултати  

Бенефициент на 

безвъзмездна 

помощ 

Частна или публична институция, организация или предприятие, 

отговорни за инициирането или за инициирането и изпълнението на 

проекти. В рамките на схемите за помощ по чл. 87 от Договора за 

създаване на ЕО бенефициентите са публични или частни предприятия, 

които изпълняват отделен проект и получават държавна помощ. По 

настоящата процедура бенефициенти са общините, на чиято територия 

са разположени агломерации над 10 000 е.ж. 

Договарящ орган 
Орган, който провежда процедурата за директно предоставяне на БФП 

и с когото бенефициентът сключва договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Еквивалент жител 

(е.ж.) 

Представлява органичния биоразградим товар за едно денонощие, 

който има биохимична потребност от кислород (БПК) за 5 денонощия, 

равняващ се на 60 г. кислород (§ 1, т. 8 от Наредба № 6 от 2000 г. за 

емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти (ДВ, бр. 97 

от 2000 г.) 

Междинно звено 

Национален, регионален или местен публичен орган или 

публичноправен или частноправен орган, определен от управляващият 

орган на съответната ОП да извършва определени или всички задачи на 

УО под отговорността на този орган. За междинно звено на ОПОС е 

определена дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” (“ФЕСОС”) в 

МОСВ. 

Одитиращ орган 

Национален, регионален или местен публичен орган или институция, 

който е функционално независим от УО и СО, определен е от 

държавата-членка за всяка ОП и е отговорен за верифициране на 

ефективното функциониране на системата за управление и контрол. За 

одитиращ орган в Република България е определена дирекция “Одит на 

средствата от ЕС” в МФ.  

Проектно 

предложение 

Предложение за проект, с което се кандидатства за получаване на БФП. 

Проектното предложение включва Формуляр за кандидатстване и 

всички съпътстващи документи изисквани съгласно Формуляра и 

поканата  за кандидатстване. 

Сертифициращ 

орган 

Национален, регионален или местен публичен орган или институция, 

определен от държавата-членка да сертифицира удостоверенията за 

разходите и исканията за средства, преди да бъдат изпратени на ЕК. За 

сертифициращ орган в Република България е определена дирекция 

“Национален фонд” в МФ. 

Управляващ 

орган 

Национален, регионален или местен публичен орган или 

публичноправен или частноправен орган, определен от държавите-

членки да управлява ОП. За УО на ОПОС е определена дирекция 

КПОС в МОСВ.  
 
 


