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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 

Имаме готовност за подаване на проектно 

предложение по процедура 

BG161PO005/10/1.11/02/16, а сме поканени и 

по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19.  

За противоречие ли става въпрос? 

Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 е отправена към всички агломерации над 10 000 е.ж. 

Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 е разработена за агломерации, за които е била 

констатирана липса на проектна готовност за определени инвестиционни нужди, която се 

изисква по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16. Ако междувременно такава проектна 

готовност бъде постигната, то общината може да кандидатства директно за изпълнение на 

строителни дейности. 

Алокираната сума за агломерация от табл. 5 

на Подхода и методологията за подбор на 

проекти по приоритена ос 1 на ОПОС е 

индикативна само за СМР или тя включва и 

всички разходи за техническа помощ, одит, 

управление и т.н.?   

Индикативният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки един проект за 

агломерация над 10 000 е.ж. е определен въз основа на оценката за необходимите финансови 

средства за постигане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО, съгласно актуализираните 

данни към 30 юни 2009 г.  

Към тази стойност са добавени средства за реконструкция на 10% от съществуващата мрежа, 

изчислени по същия начин като изграждането на нова мрежа. Към общата стойност са 

добавени 10% за техническа помощ. Тези стойности се основават на обобщени данни въз 

основа на необходимия капацитет на ПСОВ и км. необходима мрежа. Те не отчитат 

конкретните особености на обекта, площадката или релефа, нито допълнителни разходи. 

Същевременно, в посочените стойности не са включени разходи за водоснабдяване там, 

където е необходима, и не е включен ДДС. 

Разполагаме с попълнена по образец 

(Приложение Б към Насоки за 

кандидатстване по прекратената процедура 

за подбор на проекти 

№BG161PO005/08/1.10/01/02 – Приложение 

ІІ) Декларация на РИОСВ - Русе от 

Декларацията от компетентния орган е изискуем документ единствено в случай че 

проектното предложение е „голям проект” по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 

1083/2006. 

 
 

Решения за 

      по-добър живот  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  2 0 1 3  г . ”  

 

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

Инвестираме във вашето бъдеще 

Дирекция  “Кохе зионна  полити ка  за  о колна  среда ”  
ope@moew .gove r nmen t . b g  
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26.05.2008г., че „няма вероятност 

инвестиционното предложение да окаже 

значително въздействие върху защитена зона, 

включена в мрежата „НАТУРА 2000”. 

Съгласно т.Е.4.1. към Оценка на 

съвместимост с предмета и целите за 

опазване на защитените зони (от мрежата 

НАТУРА 2000) от Формуляр за 

кандидатстване за финансиране на 

инвестиционни проекти по Процедура с 

Референтен номер 

BG161РО005/10/1.11/02/16, в случаите когато 

проектът няма вероятност да окаже 

отрицателно въздействие върху защитени 

зони, включени в мрежата НАТУРА 2000 

трябва да се приложат копие на Решение по 

чл.18 от 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 и Декларация 

от компетентния орган по образец, съгласно 

Приложение № II към Формуляра. 

Въпрос: Необходимо ли е при наличието на 

Решение по чл.18 от 

НУРИОСПППИППЦОЗЗ да се представя и 

цитираната декларация и ако да, откъде 

можем да получим образеца на Декларация 

по Приложение ІІ към Формуляра за 

кандидатстване, който липсва в пакета 

документи за кандидатстване по процедура с 

Референтен номер 

BG161РО005/10/1.11/02/16? 
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В ПСОВ се заустват отпадъчните води на 

втора община и предстои включването на 

отпадъчните води на трета. Втората община е 

с 7 357 е.ж., а третата - с 4 171 е.ж. Моля да 

се отговори дали втората и третата община се 

явяват задължителни партньори  по смисъла 

на т.5.2 от раздел 5 от поканата за 

кандидатстване  по процедура 

BG161РО005/10/1.11/02/16. Ако са 

задължителни партньори имат ли право да 

откажат участие в проекта и ако това се 

случи ще можем ли да кандидатстваме 

самостоятелно предвид описаното по-горе и 

какви ще бъдат последствията за общините, 

отказали партньорство? 

Задължително ли е община да кандидатства 

за реконструкция и модернизация на ПСОВ в 

партньорство с втора община – агломерация 

с над 10 000 е.ж. и трета община  – 

агломерация под 10 000 е.ж., респективно да 

се сключи партньорско споразумение между 

трите общини, като се има предвид, че ПСОВ 

обслужва агломерации на територията на 

посочените общини?  

Кандидатът по настоящата процедура кандидатства в партньорство с други общини, в 

случай че техническото решение в прединвестиционното проучване изисква съвместно 

пречистване на отпадъчните води от агломерации на територията на повече от една община. 

Разходите на втората и третата агломерация са недопустими за финансиране в рамките на 

проекта. 

Допустими са разходите за изграждане на ПСОВ, предназначена да обслужва както 

водещата агломерация, така и двете агломерации под 10 000 е.ж. 

 

Кандидатът по настоящата процедура кандидатства задължително в партньорство с други 

общини, в случай че техническото решение в ПИП изисква съвместно пречистване на 

отпадъчните води от агломерации на територията на повече от една община.  

 

Собственият принос и финансовото участие 

на община съгласно направения анализ 

“Разходи-ползи” възлиза на 1 600 000 лева. 

Предвид това, че сумата е значителна, 

общината търси възможности за външно 

финансиране като например от партньори 

други общини и от асоциирания партньор 

ВиК ООД гр.Варна. Моля да ни дадете 

насоки за най-удачния вариант за 

Кандидатът следва да прецени самостоятелно коя възможност за осигуряване на 

съфинансиране е най-приложима за него с оглед на планирания общински бюджет, кредитна 

история с ФЛАГ и други финансови институции, договор с ВиК оператор и др.  
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финансирането на собствения принос на 

бенефициента. 

Съгласно изискванията от поканата за 

кандидатстване се налага актуализация на 

наличната проектна документация за 

инвестиционния проект. 

Въпрос: Съществуват значителни различия 

между броя на жителите в публикуваните 

данни в Национален статистически институт 

и данните в служба ГРАО към община 

Кричим. Моля да ни предоставите 

информация кои данни да използваме. 

При определянето на броя на еквивалент жителите би следвало да се съобразите с 

публикуваните на интернет страницата на ОПОС „Изисквания към подготовката на 

инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”, т. II. 5 „Подход и методика за 

определяне на броя на еквивалентните жители за дадена агломерация”. УО е изпратил 

същите като приложение към поканата за кандидатстване по Процедура 

BG161PO005/10/1.11/02/16. 

В случай че е необходимо да определите действителния брой на населението на дадена 

агломерация, би следвало да използвате данните от Националния статистически институт. 

 

Община изпълнява ДБФП за техническа 

помощ, който още не е финализиран. 

Допустимо ли е внасяне за преглед и 

становище от страна на УО на готовата до 

момента техническа документация с цел 

отстраняване на пропуски преди 

приключване на договора с изпълнителя, 

изготвящ съответната техническа 

документация? 

В случай че общината разполага с пълния набор документи съгласно указанията за 

провеждане на предварителни консултации по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16, 

публикувани на страницата на ОПОС, то тя може да ги представи на УО в рамките на 

предварителните консултации. 

Задължително ли е асоциираният партньор да 

финансира част от проекта? 

Допълването на безвъзмездното финансиране от страна на асоциирания партньор не е 

задължително, а е само възможна форма на участието му в изпълнението на проекта. В т.5.3. 

от Поканата за кандидатстване са описани и другите форми за участие в проекта на 

асоциираните партньори. 

В случай че подготовката на проекта 

напредне, но все още няма сформирана ВиК 

асоциация, може ли да се подава проектно 

предложение? 

Проектно предложение може да бъде подадено и в случай че все още няма сформирана ВиК 

асоциация. 

Допустим разход ли е отвеждането на 

дъждовните повърхностни води? 

Само в случаите, когато на територията, от която ще се отвеждат дъждовните води има 

изградена разделна канализационна мрежа за битови води или когато такава се изгражда 

заедно с мрежата за дъждовни води. 

В рамките на изпълняван ДБФП по За кандидатстване по процедурата е необходимо да се представи идеен проект за ПСОВ, 
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техническа помощ е финансирано 

изработването на работен проект. При 

кандидатстване за инвестиционен проект ще 

се възлага пълен инженеринг? Не е ли това 

двойно финансиране на една и съща дейност?  

разработен съгласно „Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна 

ос 1 на ОПОС”. В случай на подготвен работен проект за ПСОВ по проекти за техническа 

помощ, финансирани по ОПОС, те следва да бъдат представени като част от съпътстващите 

документи. Подходящият начин за възлагане на строителство се определя след прегледа на 

документите в рамките на предварителните консултации. 

Какъв документ следва да се представи при 

кандидатстване по процедурата при 

положение, че общината няма документ за 

собственост за трасето, по което ще 

преминава канализацията? 

Следва да се представят документи, удостоверяващи сервитутни права. 

Отпада ли изискването за издаване на Запис 

на заповед при искане на аванс? 

Не отпада необходимостта от представяне на Запис на заповед, подписана от кмета на 

общината-бенефициент, тъй като това се счита за обезпечение на авансовото плащане, 

извършено от страна на договарящия орган. 

При избор на изпълнител от страна на 

община-бенефициент по ОПОС длъжна ли е 

общината да договори същия процент 

авансово плащане, какъвто е заложен в 

ДБФП? 

Не. Размерът на авансовото плащане при възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и 

НВМОП може да се различава от размера на авансовото плащане, определен в ДБФП. 

Допустимо ли е кандидатстването с идеен 

проект за финансиране на довеждащ 

колектор? 

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. 

В поканата са предвидени разходи за тръжни 

процедури, но ако общината-бенефициент 

има възможност да извърши съответните 

услуги, счита ли се за нарушение? 

Разходите за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки са допустим 

разход. В случай че общината разполага с необходимия капацитет за подготовката им, това 

не е нарушение. 

Необходимо ли е представяне на разрешение 

за строеж за ПСОВ към момента на 

кандидатстване? 

Разрешението за строеж не е изискуем документ съгласно т.9.1 от поканата за 

кандидатстване по настоящата процедура. В случай че към момента на кандидатстване има 

издадено разрешение за строеж за ПСОВ, препоръчително е то да се приложи към пакета от 

документи за кандидатстване като демонстрация за проектна готовност. 

Изчислението на финансовите прогнози е на 

база еквивалент жители или на база брой 

абонати? 

Изчислението на финансовите прогнози е съгласно Указанията на ЕК и националните 

указания за разработването на Анализа разходи ползи. 
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Община-бенефициент ще ползва банков заем 

за покриване на необходимото 

съфинансиране. При подготовката на 

финансово-икономическия анализ следва да 

се отчита и лихвеният процент. Лихвата 

допустим разход ли е? 

Лихвите по банкови заеми следва да бъдат отразени във финансово-икономическия анализ 

на проекта, но не са допустим разход по ОПОС. 

ДДС допустим разход ли е по ОПОС? Следва да се спазват указанията за третиране на ДДС, които са публикувани на интернет 

страницата на ОПОС: оpe.moew.government.bg/bg/bg-law. 

Кои обществени поръчки подлежат на 

предварителен контрол по процедура 

BG161РО005/10/1.11/02/16? 

Процедурите, които подлежат на задължителен предварителен контрол от Междинното 

звено на ОПОС, са описани в т.5.4 «Изпълнители» от поканата за кандидатстване. 

Ще се счита ли за нарушение възлагането на 

отделни обществени поръчки за избор на 

изпълнител за изработване на ПИП, идеен 

проект, тръжна документация за пълен 

инженеринг? 

Не, при положение, че са спазени изискванията на ЗОП. 

Как следва да се постъпи при условие, че не 

могат да се намерят варианти за избор на 

площадка за изграждане на ПСОВ? 

Разработването на варианти за избор на площадка за изграждане на ПСОВ се извършва на 

етап прединвестиционно проучване. То следва задължително да обследва поне две 

алтернативи по отношение на площадката за изграждане на ПСОВ. 

Програмата за управление на утайките следва 

ли да се разглежда като приложение към 

проекта?  

В допълнение към прединвестиционното проучаване следва да бъде приложен и план за 

управление на утайките. 

За издаване на предварително становище от 

страна на УО на ОПОС задължително ли е 

представянето на ПИП? 

Задължително е, съгласно указанията, публикувани на интернет страницата на ОПОС: 

оpe.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/home/id/22 секция “Допълнителна 

информация за провеждане на предварителни консултации по процедурата”. 

В процес на договаряне сме с ФЛАГ за 

отпускане на средства. Към момента на 

кандидатстване достатъчно ли е 

представянето само на писмо за намерение от 

финансовата институция?  

За гарантиране на собствения принос на кандидата е възможно представяне на документ, 

удостоверяващ намерение за финансиране от ФЛАГ. 

Какво следва да съдържа споразумението с 

ВиК оператора? Ще предостави ли УО на 

Изискванията към ВиК оператора, в качеството му на асоцииран партньор по настоящата 

процедура, са подробно разписани в т.5.3 “Асоциирани партньори” от поканата за 
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ОПОС типов образец на подобно 

споразумение? 

кандидатстване. В споразумението, което се представя в пакета от документи за оценка на 

проектното предложение би следвало да бъдат описани отговорностите и задълженията на 

ВиК оператора, по какъв начин участва в подготовката и изпълнението на проекта, кои 

документи ще съгласува и на какъв етап. УО на ОПОС е в процес на съгласуване на 

подготвеното типово споразумение, след което то ще бъде публикувано на интернет 

страницата на ОПОС. 

При финансовата оценка на проектите по 

настоящата процедура ще се взимат ли 

предвид изплатените до момента суми по 

ДБФП по техническа помощ? 

При оценката на проектните предложения, по-конкретно одобрението на бюджета на 

проектното предложение, ще се вземат предвид изплатените средства по проекти за 

техническа помощ по ОПОС или договорените такива, в случай че проектът не е приключил. 

Община-бенефициент има ДБФП по 

техническа помощ, който е в процес на 

финализиране. При кандидатстване по 

настоящата процедура и използвайки 

продукта от техническата помощ, допустимо 

ли е да се разшири обхвата на проекта? 

Независимо от разработените документи по техническа помощ по ОПОС, кандидатът има 

право да ревизира тези документи за собствена сметка и да подаде проектно предложение с 

обхват съгласно изискванията в т.6.1. Обхват на инвестиционния проект от поканата за 

кандидатстване по процедура BG 161 РО 005/10/1.11/02/16. 

ВиК операторът, в качеството му на 

асоцииран партньор, ще се изисква ли 

документ, с който да се докаже правния му 

статут?  

Съгласно т.9.3 от поканата за кандидатстване, т.12 от “Съпътстващи документи” е 

посочено, че е необходимо представянето на “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).  

В споразумението с ВиК оператора какъв 

срок трябва да се посочи? Трябва ли да се 

включи текст за ангажимент от страна на 

ВиК оператора за последващ контрол на 

инвестицията? 

При определяне срока на споразумението между бенефициента и ВиК оператора (асоцииран 

партньор) е необходимо да се има предвид срока на приключване на инвестиционния проект. 

Следва да се има предвид и ангажиментът на бенефициента в период от 5 години след 

изтичането на срока по ДБФП да не прехвърля правото на собственост върху обекта, 

изграден със средства от ОПОС, да не променя предназначението на активите, както е 

описано в т. 9.3 от поканата. 

Необходимо ли е актуализирането на 

документи, приети от областен експертен 

съвет към момента на кандидатстване? 

Решенията на областен експертен съвет не е необходимо да се преиздават, в случай че няма 

промяна на одобрените документи. 

В пакета от документи за кандидатстване по 

настоящата процедура задължително ли е 

представянето на разрешително за 

водоползване? 

Не е задължително представяне на разрешително за водоползване. 
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Становището, което се издава от РИОСВ във 

връзка със зоните по НАТУРА 2000, трябва 

да обхваща цялото инвестиционно намерение 

или за всеки обект на инвестицията 

поотделно (напр. за ПСОВ, канализация)? 

Становището на РИОСВ във връзка със зоните по НАТУРА 2000 следва да обхваща цялото 

инвестиционно намерение. 

Необходимо ли е представянето на 

удостоверение за собственост на улиците? 

Улиците на територията на населеното място са общинска собственост и за тях не се 

съставят актове за собственост (чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост). За 

пътищата извън регулацията на населеното място, по които се предвижда преминаване на 

подземна инфраструктура, следва да се представи документ, удостоверяващ собствеността 

на общината или документ за право на преминаване, когато собственикът е физическо или 

друго юридическо лице. 

Обезщетение за собственост допустим разход 

ли е? 

Разходите, свързани с правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта (сервитутни 

права), са допустими, при условие че то представлява неразделна част от изпълнението на 

проекта. 

Разходите за закупуване на земя са допустими при условията на ПМС 249/2007. 

Решението на областния експертен съвет във 

връзка с одобрение на идейните проекти е 

издадено преди публикуване на поканата за 

кандидатстване по настоящата процедура. 

Необходимо ли е издаването на ново 

решение? 

Решенията на областен експертен съвет не е необходимо да се преиздават, в случай че няма 

промяна на одобрените документи. 

Какъв точно картов материал е необходимо 

да се представи към документите за 

кандидатстване? 

Изискванията към картовия материал за агломерацията и инвестиционното намерение са 

разписани в т.9 от поканата за кандидатстване, в частта й “Съпътстващи документи”. 

Община има одобрен ДБФП по техническа 

помощ. Задължително ли е при 

кандидатстване по настоящата процедура 

включване на всички обекти от техническата 

помощ? 

Включването на всички обекти от техническата помощ не е задължително. Още повече, че 

подаваните по настоящата процедура проектни предложения следва да отговарят на т. 6.1. от 

поканата „Обхват на инвестиционния проект” и да бъдат съобразени с времевите 

ограничения.   

Ще се предоставят ли типови образци на 

документации за обществени поръчки? 

В секция „Документи”, подсекция „Наръчници, указания, ръководства”, т.5 „Обществени 

поръчки” от „Изпълнение на проекти, финансирани по ОПОС”, е публикувана примерна 

документация за обявяване и провеждане на обществени поръчки, която може да бъде 

използвана от бенефициентите на ОПОС. 
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Ще има ли разграничаване на агломерацията 

от гледна точка на гъстотата на населението? 

Агломерациите се разграничават единствено по броя на е.ж., включенив тях. Изчисляването 

на еквивалент жителите се осъществява съгласно методика за определяне на еквивалент 

жителите, разписана в глава II, т.5 от “Изисквания към подготовката на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”. Изчислението се извършва общо за цялата  

агломерация. 

Агломерацията се разглежда като една, когато представлява една обособена територия с 

концентрирани население и/или икономически дейности, независимо от това, че в отделни 

части от агломерацията населението и/или дейностите може да са по-концентрирани. 

Намерението на общината е да кандидатства 

с два квартала. Как трябва да се изчисли 

броят на еквивалентните жители – общо или 

поотделно? 

Изчисляването на еквивалент жителите се осъществява съгласно методика за определяне на 

еквивалент жителите, разписана в глава II, т.5 от “Изисквания към подготовката на 

инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”. Изчислението се извършва за 

цялата агломерация, на територията на която са тези квартали, като се подават данни и за 

конкретно обхванатите от проекта жители. 

Ако кварталите са отдалечени и несвързани с основната част от населеното място, те се 

разглеждат като самостоятелни агломерации и броят на екв.ж. се определя за всеки квартал 

поотделно. Ако двата квартала са в границите на населеното място (не са отдалечени), те се 

разглеждат като една агломерация заедно с населеното място и броят на екв.ж. се изчислява 

за населеното място (за една агломерация) като цяло. 

Съгласно ДБФП по техническа помощ 

общината е изготвила ПИП и работен проект 

за ПСОВ. Необходимо ли е изготвянето и на 

идеен проект? 

Изискуем документ по поканата е идеен проект за ПСОВ, разработен съгласно „Изисквания 

за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”. 

В случай на подготвен работен проекти за ПСОВ по проекти за техническа помощ, 

финансирани по ОПОС, те следва да бъдат представени като част от съпътстващите 

документи. Подходящият начин за възлагане на строителство се определя след прегледа на 

документите в рамките на предварителните консултации. 

В Поканата за кандидатстване по процедура 

BG161РО005/10/1.11/02/16, участието на 

общината във финансирането на проекта 

(собственият принос) е определен на 

минимум 3%. В същото време в Решение на 

МС 705 от 31.08.2009 г. размерът на 

съфинансирането от страна на бенефициента 

е определен в размер на 5 % за 2010 г. и 

съответно 8% и 10% за 2011 и 2012 г. Не се 

Проектите по приоритетна ос 1 на ОПОС са проекти, генериращи приходи по смисъла на чл. 

55 от Регламент 1083/2006 и съответно финансовият дефицит по тях се определя в резултат 

на извършения анализ разходи-ползи. В допълнение са и поставените изисквания в т.4.3 от 

поканата за кандидатстване.  

Горепосочените изисквания не са в противеречие с РМС 705/2009, тъй като то не 

третира проекти, генериращи приходи. 
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ли влиза в противоречие между разписаните 

текстове в Поканата и самото Решение на 

МС и в крайна сметка с кое от двете да се 

съобразяват бенефициентите? 

В поканата не става съвсем ясно дали в 

разходите за подготовка на проектно 

предложение се приемат като допустими 

консултантски разходи по изготвяне на 

Формуляр за кандидатстване. Ако "ДА", в 

кой раздел на бюджета следва да се впишат 

те? 

Консултантските разходи за попълване на формуляр за кандидатстване са допустими по 

настоящата процедура. Разходът следва да се посочи в Таблица 1.1. Подробен бюджет на 

проекта, в А „Допустими разходи”, раздел 4 „Техническа помощ”, като се добави нов ред в 

раздела, в който изрично се описва този разход.  

 

 


