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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ ОБЩИНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕДЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И 

ВЪПРОСИ ПОДАДЕНИ ПО ЕЛ. ПОЩА ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на 

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

ВЪПРОС ОТГОВОР 

Задължително ли е сключването на  

споразумение с ВиК?  

Да, задължително е.  

Моля, вижте т. 5.3 “Асоциирани парньори” от поканата за кандидатстване по процедурата, както и 

т.9.3 “Списък на документите, които се прилагат към формуляра за кандидатстване”, Съпътстващи 

документи, т. 11.   

В пакета от документи при кандидатстването, се представя и подписана Декларация от асоцииран 

пратньор (приложение Д към формуляра за кандидатстване), както и споразумение с асоциирания 

партньор - ВиК оператор. 

При входиране на документите, могат 

ли да се внесат тръжни документации 

за предварителен контрол, с цел 

намаляване срока за нейното 

съгласуване и обявяване? 

Не. Тръжната документация се внася за предварителен контрол, след сключване на ДБФП. 

Следва да се има предвид, че съгласно образеца на договор за безвъзмездна финансова помощ, 

приложен към поканата за кандидатстване, обхватът на предварителния контрол е ограничен до 

документации за провеждане на обществени поръчки за одит, строителство и строителен надзор, 

както и обществени поръчки, които попадат в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22, б. „б” от Закона за 

обществените поръчки.  

Поръчки, които не попадат в това определение могат да бъдат обявени и преди одобрението на 

проектното предложение след внасянето му за оценка. 

В изграждането на канализационната 

мрежа на 100% влизат ли 

промишлените предприятия? 

 

Съгласно т. II.8 от „Изискванията за подготовка на проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”, когато се 

предвижда проектът да бъде финансиран от оперативната програма се допуска съвместно 

пречистване на отпадъчните води от битовите абонати в дадено населено място и промишлените 

предприятия в района, при положение, че дебитът на промишлените отпадъчни води не надхвърля 

40% от общия дебит на отпадъчните води, постъпващи в ПСОВ. 

Какви критерии да залегнат при 

договарянето за включването на 

промишлените предприятия в 

канализационната мрежа? 

 

За да бъдат включени в канализационната мрежа, отпадъчните води на промишлените предприятия 

трябва да отговарят на Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г., за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и да са сключили 

договор със съответния оператор. 

От гледна точка на финансирането от оперативната програма, за да бъдат допустими разходи, 

свързани с инвестиционни мерки, отнасящи се до промишлени предприятия, изпълнението им и 
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последващата експлоатация трябва да бъде при съблюдаване на законодателството и по-специално в 

областта на опазване на околната среда (например спазване на принципа „замърсителят плаща”) и 

държавните помощи. 

Финансовите ангажименти на 

промишлените предприятия могат ли 

да се включат към процента на 

съфинансиране на общината? 

 

Всякакви финансови потоци и взаимоотношения, които общината или оператора имат с трети лица 

във връзка с експлоатацията на изградената инфраструктура следва да бъдат коректно и пълно 

отразени във финансовите анализи.  

При постигане на такава договореност е възможно промишлените предприятия да участват в 

съфинансирато на общината по проекта. 

Сградните отклонения и уличните 

отоци ще се финансират ли от 

оперативна програма „Околна среда 

2007 – 2013 г.” 

Разходите за сградните отклонения и улични отоци са допустими за финансиране по ОПОС при 

строителство на нова мрежа, а при подмяна - ако е доказана необходимост и в случай че 

изграждането им е неразделна част от строителните работи, предвидени за изпълнение по ОПОС.  

Има ли право община да кандидатства 

за Техническа помощ по ОПОС, тъй 

като до момента не е изпълнявала 

проект по ОПОС? 

За отпускане на техническа помощ по ОПОС могат да кандидатстват общини, съгласно приложен 

списък към покана за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, публикувана на 

интернет страницата на ОПОС. 

Община има проекти по ИСПА и по 

техническа помощ по ОПОС. Кой да 

използват, при положение, че работата 

на изпълнителя по ИСПА може да не 

бъде приета? 

Условие за подаване на проектно предложение е подготвено качествено инвестиционно предложение. 

Общината може да кандидадства с проект, за който има по-добра проектна готовност. Независимо от 

това, общината следва да гарантира, че дейностите на паралелно подготвяните проектни 

предложения не се припокриват. В тази връзка е препоръчително да се изчакат заключенията на 

Управителния комитет на програма ИСПА за приемане на работата на изпълнителя. 

ВиК оператор има задължения към 

държавата и имуществото му е 

запорирано. Задлъжнялостта 

възпрепятства прехвърляне 

собствеността на активите от ВиК на 

община-бенефициент по ОПОС, което 

от своя страна, прави невъзможно 

създаването на ВиК асоциация и 

изготвянето на анализ “Разходи-

ползи”. 

Съгласно чл. 614, ал. 6 от Търговския закон, при производство по несъстоятелност в масата на 

несъстоятелността не се включва имуществото на ВиК оператор, необходимо за осъществяването на 

основния му предмет на дейност. Поради тази причина, производството по несъстоятелност не е 

пречка за прехвърляне на собствеността на акктивите от ВиК дружеството на общината по реда, 

предвиден в Закона за водите. В допълнение, съгласно Закона за водите, създаването на асоциация по 

ВиК не е обвързано с прехвърляне на собственост и не съществуват пречки такава да бъде учредена. 

Не на последно място, създаването на асоциация за ВиК не е условие за подаване на проектно 

предложение по настоящите процедури по ОПОС, но в случай че е учредена такава, кандидатът по 

процедура BG161PO005/1.11/02/16 е длъжен да приложи към проектното си предложение декларация 

от асоциацията по образец на Приложение Е към цитираната процедура. 

В решението на Общинския съвет за 

поемане на общински дълг да се 

цитира ли наименованието на 

определена банка? 

В случай, че се използва цитирания втори вид документ към т. 4.4. на поканата за кандидатстване е 

необходимо да се цитира наименование на определена банка. В случай, че се използва първия и 

последния вид документ за доказване на собствения принос на кандидата към т.4.4. от Поканата за 

кандидатстване, не е необходимо да се цитира наименование на определена банка.  

 



Допустими ли са за финансиране 

разходите за изготвяне на Програма за 

управление на утайките? 

Разходите за изготвяне на програма за управление на утайките са допустими, при условие, че 

отговарят на условията, посочени в раздел 7 „Дoпустимост на разходите” от поканата за 

кандидатстване.  

Към момента договор с изпълнител по 

обществена поръчка предвижда 

разработване на тръжни 

документации за строителство и 

строителен надзор по ЗОП. Следва ли 

при подготовката на тръжната 

документация да се прилагат 

задължително правилата на договорни 

условия на FIDIC – „Жълта книга” 

при инжинеринг или „Червена книга” 

при търгуване на работния проект, 

или това може да се осъществи по 

преценка на Възложителя? 

Не е задължително. По преценка на Възложителя е в случай, че няма допълнителни изисквания от 

друга финансираща институция. 

Към момента изпълнителят по 

договор за обществена поръчка има 

задължение да осигури  разрешително 

за строеж на ГПСОВ на фаза работен 

проект. С оглед факта, че има 

вероятност работният проект за ПСОВ 

да се ползва само като индикативен, 

възможно ли е разрешително за 

строеж да се издаде на идейна фаза и 

ще се приеме ли това при бъдещото 

кандидатстване с инвестиционен 

проект? 

Наличието на разрешително за строеж не е условие за подаване на проектно предложение по 

процедура BG161PO005/1.11/02/16.  

Разрешително за строеж може да се издаде и на базата на одобрения идеен проект при условията на 

чл. 148, ал. 4 или чл. 142, ал. 2 от ЗУТ. 

Как да бъдат включени промишлените 

отпадни води? 

Съгласно т. II.8 от „Изискванията за подготовка на проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” се 

допуска съвместно пречистване на отпадъчните води от дадено населено място и промишлените 

предприятия в района, при положение, че дебитът на промишлените отпадъчни води не надхвърля 40 

% от общия дебит  на отпадъчните води, постъпващи в ПСОВ. 

Необходимо ли е да се изготвя 

работен проект за канализационна 

мрежа, при положение че има 

изготвен идеен проект? 

Съгласно т. I.11.Б.4 от „Изискванията за подготовка на проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” се 

допуска кандидатстване и само с прединвестиционно проучване за линейната инфраструктура при 

положение, че изискванията за разглеждане на варианти, вкл. за трасетата са налични в изготвеното 

ПИП. 



Задължително ли е подписването на 

Декларация от асоцииран пратньор 

(приложение Д към формуляра за 

кандидатстване)? 

Да, задължително е. Както и прилагането й към формуляра за кандидатстване при подаване на 

проектното предложение за оценка по процедурата. 

Ако се наложи доработване на ПИП, 

кой би поел разходите? 

Ако е необходима актуализация на проекта и при условие, че договорът с изпълнителя за 

разработването на ПИП е прекратен поради изтичане на срока му, то тези разходи биха били 

допустими за финансиране. Важно условие в такива случаи е разходите да не са направени по проект 

за Техническа помощ, финансиран със средства на ОПОС или програма ИСПА и бенефициентът 

докаже нееднозначно на експертната работна група, че няма наличие на двойно финансиране. 
 


