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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕДЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И ВЪПРОСИ 

ПОДАДЕНИ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за 

подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” 

ВЪПРОС ОТГОВОР 

По отношение на линейната инфраструктура 

(канализационна и водоснабдителна мрежа) 

– задължително ли е да се минава през фаза 

идейна на линейната инфраструктура, при 

наличие на прединвестиционно проучване? 

Възможно ли е след прединвестиционното 

проучване да се възложи директно работно 

проектиране на мрежата? 

В публикуваните на интернет страницата на ОПОС “Изисквания към подготовката на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” са посочени фазите за проектиране на канализационни 

системи, финансирани по ОПОС, както и изискванията към проектите. Документът би следвало да се 

взема предвид при разработването на проектните предложения. 

Идейният проект е необходим, когато са приложими различни вариантни решения за канализацията, 

които трябва да се разгледат и сравнят по технико-икономически показатели – смесена/разделна 

мрежа, различни трасета на главни колектори и т.н. Когато става въпрос за реконструкция, която не 

променя вида на канализационната система или за ново изграждане на малки участъци, при които 

няма варианти за различна система или трасета е възможно директно възлагане на работен проект въз 

основа на добри прединвестиционни проучвания. 

Какво ще е съдържанието и обхвата на 

доклада за изпълнение на първи етап от 

проекта? В обхвата на доклада ли попада 

изготвянето на Формуляр за кандидатстване 

за строителство или следва да се заложи 

като отделна дейност и отделно бюджетно 

перо? 

Образец на доклада за изпълнение на първи етап от проекта, който е част от поканата за 

кандидатстване по процедурата и е Приложение 5 към Споразумението за подготовка, можете да 

намерите на интернет страницата на ОПОС и подробно да се запознаете със съдържанието и обхвата 

му. Формуляр за кандидатстване за строителство не се предвижда да бъде изготвян, достатъчно е 

одобрението на доклада за изпълнение на първи етап от проекта, за да се стартират дейностите по 

строителство. 

Задължително ли е в бюджета да се включва 

перо  “режийни разходи” като недопустими 

разходи? 

Съгласно чл.18, ал.5 от ПМС № 249 режийните разходи на бенефициента са недопустими за 

финансиране по оперативната програма. Ако по проекта се предвиждат режийни разходи, те трябва да 

са посочени в колона «недопустими разходи» в бюджета на проекта. В такъв случай е необходимо 

приложеният документ за съфинансиране да се отнася и до съфинансиране на недопустимите разходи. 

Каква е ролята на т.нар. “финансов резерв” в 

индикативния бюджет на инвестиционния 

проект? Задължително ли е да се залага 15% 

Тъй като стойностите в бюджета на инвестиционния проект са индикативни може да се окаже на 

първия етап, че проектът ще е по-голям и са необходими допълнителни средства. С тази цел е 

предвиден финансов резерв от 15% върху общата стойност на разходите. Бенефициентите следва 
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финансов резерв (файлът в ексел го 

изчислява автоматично на 15% от 

заложените разходи).  

По какво се различава той от перо 

“непредвидени разходи” и как ще се 

оправдае усвояването му в бъдеще? 

задължително да залагат финансовия резерв в своите бюджети. Сумата от финансовия резерв може да 

бъде използвана само за финансиране на строителство и доставка на машини и съоръжения при 

доказана необходимост в рамките на изпълнение на първия етап на проекта.  
Относно непредвидените разходи, те се предвиждат само за строително-монтажните работи и не 

следва да надвишават 10% от стойността им. Непредвидените разходи също подлежат на доказване. 

В кой момент следва да започнат 

предварителните проучвания за определяне 

типа и капацитета на биологичното стъпало 

– в периода на изграждане на ПСОВ или 

след въвеждането й в експлоатация? 

Предварителните проучвания за определяне типа и капацитета на биологичното стъпало, могат да 

започнат и по време на изграждане на ПСОВ. 

 

Видно от степента на изпълнение ПСОВ ще 

бъде завършена през 2011 година. Ще бъде 

ли въведена в експлоатация 

пречиствателната станция (без биологично 

стъпало) в условията на Директива 

91/271/ЕИО за третично пречистване на 

отпадъчните води? 

ПСОВ може да бъде въведена в експлоатация, въпреки че не отстранява азот и фосфор, тъй като 

въвеждането в експлоатация се извършва при годност на изградения обект спрямо издаденото 

разрешение за строеж и одобрените проекти. 

 

Целесъобразно ли е възлагането на 

предварителни проучвания и инвестиционен 

проект за третично стъпало към ПСОВ 

преди въвеждане в експлоатация на 

пречиствателната станция и определяне 

параметрите на излизащите от нея води? 

В случай че с изпълняващия се в момента инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ не е 

предвидено изграждане на третично стъпало, а съответно съгласно Доклада за прилагане на 

Директива 91/271/ЕИО, агломерацията зауства в чувствителна зона, е целесъобразно да бъде 

възложено изготвянето на прединвестиционно проучване и изготвянето на идеен проект за 

изграждане на третично стъпало за азот и фосфор преди въвеждането в експлоатация на новия ПСОВ. 

 

Към съпътстващите документи, които 

трябва да представи кандидата, е посочено, 

че одобрението на идейните проекти за 

ПСОВ трябва да бъде направено по реда на 

ЗУТ от областен експертен съвет. Тъй като 

общината също има експертен съвет, то 

може ли това одобрение да бъде извършено 

от него, без да е необходимо и одобрението 

от областния експертен съвет? 

Изисква се одобрение на идейните проекти от областен експертен съвет. 

 



Община има сключен договор с фирма-

изпълнител. Плащането по договора е 

уговорено на две вноски: авансово плащане 

в размер на 25% от стойността на договора, 

който вече е изплатен и окончателно 

плащане в размер на 75 % от стойността на 

договора, платим след получаване на 

авансово плащане по проекта от ОПОС. 

Допустим предварителен разход ли са 

плащанията по този договор и необходимо 

ли е цялото плащане да бъде извършено 

предварително към момента на 

кандидатстването или окончателното 

плащане от 75% може да бъде извършено и 

впоследствие след одобрено финансиране?   

Разходите по договори със законосъобразно избрани изпълнители, осъществяващи дейности, пряко 

свързани с изпълнението на проекта след 01.01.2007 г., са допустими. Разплащането по тези договори 

би следвало да бъде заложено в договора, подписан между възложителя, в случая общината, и 

избрания изпълнител.  

 


