
  
Министерство  

на околната среда и водите  

             Национална  
          Стратегическа 
     Референтна рамка 
2007 - 2013 

 

 
 

УКАЗАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЕКТИ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНИ 
АГЛОМЕРАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO005/11/1.12/02/25 «ПОДОБРЯВАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В 

АГЛОМЕРАЦИИ МЕЖДУ 2 000 И 10 000 ЕКВ.Ж.» 

 

Съгласно публикувания списък по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 «Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 
10 000 екв.ж.», приоритизирани за финансиране са 72 агломерации (виж. списъкът на 
агломерациите на стр. 3), чиито проекти ще бъдат разгледани в рамките на тази процедура 
За тях ще бъде извършен цялостен преглед на подготвената документация, при условие, че 
отговаря на изискванията за подготовка на проекти ще се издаде становище за 
кандидатстване. 
 
Прегледът на документация се извършва по следния ред: 

УО на ОПОС изпраща писмено констатации и препоръки по входираните към 31.01.2012 
г. прединвестиционни проучвания за приоритизираните агломерации и организира по една 
задължителна среща-консултация с всяка община и нейните консултанти, по време на 
която се предоставят разяснения и насоки за коригиране на идентифицираните в ПИП 
пропуски и несъответствия с изискванията на ОПОС. Срещите-консултации се провеждат 
ежеседмично по график, изготвен от УО и съгласуван предварително с участниците. 
Продължителността на всяка среща е не повече от един час. 

Общините, на територията на които попадат приоритизираните агломерации, следва да 
представят документи за цялостен преглед и издаване на становище в срока, посочен в 
писмото, с което са представени констатациите и препоръките от прегледа на 
прединвестиционните проучвания.  Извън посочения срок документите няма да бъдат 
приемани и разглеждани.  

Пакетът документи за издаване на становище следва да съдържа: 
� Проект на формуляр за кандидатстване – Приложение А към поканата за 

кандидатстване; 
� Приложение В към поканата за кандидатстване (основни данни за проекта); 
� Проект на бюджет – Приложение Г към поканата за кандидатстване; 
� Прединвестиционни проучвания за всяка агломерация, за която се кандидатства, с 

подпис и печат на изготвил и приел/заверено от Възложителя, в което са 
отразени дадените коментари; 
� Картен материал на агломерацията и инвестиционното намерение; 
� Идеен проект за ПСОВ, съответстващ на коригираното прединвестиционно 

проучване (където е приложимо); 
� Идеен проект за канализационна мрежа, съответстващ на коригираното 

прединвестиционно проучване; 
� Идеен проект за водоснабдителна мрежа, съответстващ на коригираното 

прединвестиционно проучване; 
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� Финансов анализ с анализ на чувствителността/анализ разходи-ползи – общ за 
целия проект (в случай, че проектното предложение обхваща повече от една 
агломерация); 
� Действащо разрешително за заустване за цялата канализационна система 
� CD с електронна версия на всички посочени документи, като бюджетът на 

проекта и изчислителният модел към АРП се представят задължително във 
формат Excel. 

Пакетът документи за становище се представя в един екземпляр на съответния 
координатор от отдел „Подготовка на проекти” срещу приемо-предавателен протокол. 
Проектните предложения няма да бъдат приемани и процедирани за преглед при 
установяване на липса на един или повече от горепосочените документи.  

Кандидатите следва да имат предвид, че отразяването на констатациите и препоръките от 
прегледа на прединвестиционните проучвания в самото прединвестиционно проучване и в 
останалта част от проектната документация е абсолютно задължително. В случай, че 
след подаване на целия пакет документи за становище бъде установено, че направените 
препоръки не са отразени в ПИП, УО няма да разглежда останалата документация и 
няма да издаде становище. В случай, че представените идейни прокети не отговарят 
на Изискванията или не съответстват на коригирания ПИП прегледът ще бъде 
преустановен и няма да бъде издадено становище по проектното предложение за 
съответната агломерация/група агломерации. Конкретно основание за отхвърляне на 
проектното предложение от по-нататъшен преглед и издаване на становище е 
несъобразяването с едно или повече от следните минимални изисквания към качеството 
на проектната документация: 
 
По отношение на ВиК мрежите: 
� Обследване на съществуващите В и К мрежи относно степен на изграденост, 

физическо състояние, загуби на вода, инфилтрирали води, налична проводимост и 
степен на покритие на агломерацията. Представяне на ситуации на съществуващите 
В и К мрежи. 
� Правилно определени оразмерителни водоснабдителни и отводнителни водни 

количества. Правилно определени оразмерителни дъждовни водни количества. 
� Геоложка,  хидроложка и хидрогеоложка картина на агломерацията  
� Предложени съпоставими алтернативи, които да бъдат разработени в идейна фаза. 

 
По отношение на ПСОВ: 
� Коректно определен/обоснован брой екв.ж. 
� Правилно определени оразмерителни водни количества и капацитет на ПСОВ 
� Предложени подходящи и съпоставими алтернативи за технологията на 

пречистване. 
� Разрешително за заустване. 

След получаване на становище от пълния преглед на проектната документация и 
отразяване на препоръките по техническата и финансова част, проектните предложения 
могат да бъдат подадени за оценка съласно изискванията и сроковете, посочени в поканата 
за кандидатстване по процедурата. УО на ОПОС препоръчва на кандидатстващите общини 
да следят редовно уебстраницата на ОПОС за възможни промени в поканата за 
кандидатстване и допълнителни указания.   
 
За допълнителна информация: 

• за общините, попадащи в Югозападен, Южен централен, Югоизточен и 
Северозападен райони на планиране: тел. 02/940 61 22 

• за общините, попадащи в Североизточен и Севрен централен райони на планиране: 
тел. 02/940 60 33. 
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СПИСЪК НА ПРИОРИТИЗИРАНИТЕ АГЛОМЕРАЦИИ  
 

№ АГЛОМЕРАЦИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ 

1. Айдемир община Силистра  

2. Ахтопол община Царево  

3. Баня община Карлово  

4. Баня община Разлог  

5. Батановци община Перник 

6. Белица община Белица 

7. Белоградчик община Белоградчик 

8. Бобов дол община Бобов дол 

9. Боровец община Самоков  

10. Брацигово община Брацигово 

11. Българово община Бургас  

12. Ветово община Ветово 

13. Вълчедръм община Вълчедръм 

14. Вълчи дол община Вълчи дол 

15. Две могили община Две могили 

16. Девин община Девин 

17. Долна баня община Долна баня 

18. Долна Митрополия община Долна Митрополия 

19. Долни Дъбник община Долни Дъбник 

20. Долни чифлик община Долни чифлик 

21. Доспат община Доспат 

22. Драгичево община Перник 

23. Драгоман община Драгоман 

24. Златица община Златица 

25. Златоград община Златоград  

26. Искър община Искър  

27. Калипетрово община Силистра  

28. Килифарево община Велико Търново  

29. Кочериново община Кочериново 

30. Крайморие община Бургас  

31. Кремиковци Столична община 

32. Кресна община Кресна 

33. Крумовград община Крумовград 

34. Крън община Казанлък  

35. Лъки община Лъки 

36. Любимец община Любимец 

37. Мартен община Русе  

38. Мусомища община Гоце Делчев  

39. Мъглиж община Мъглиж  
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№ АГЛОМЕРАЦИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ 

40. Омуртаг община Омуртаг 

41. Пампорово община Смолян  

42. Панчарево Столична община  

43. Полски Тръмбеш община Полски Тръмбеш 

44. Рила община Рила 

45. Розино община Карлово  

46. Рудозем община Рудозем  

47. Сапарева баня община Сапарева баня  

48. Световрачене Столична община  

49. Сливница община Сливница 

50. Смядово община Смядово 

51. Стражица община Стражица 

52. Стралджа община Стралджа 

53. Стрелча община Стрелча 

54. Суворово община Суворово 

55. Съединение община Съединение 

56. Сърница община Велинград  

57. Твърдица община Твърдица 

58. Тодор Икономово община Каолиново  

59. Тополовград община Тополовград 

60. Труд община Марица  

61. Тръстеник община Долна Митрополия 

62. Угърчин община Угърчин 

63. Хаджидимово община Хаджидимово  

64. Чепеларе община Чепеларе 

65. Чепинци Столична община  

66. Черно море община Бургас  

67. Чипровци община Чипровци 

68. Шабла община Шабла 

69. Ягодово община Родопи  

70. Язовир Батак община Батак  

71. Якоруда община Якоруда 

72. Ясен община Плевен 
 
 
 

 


