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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” 

 

Необходимо ли е изготвянето на идеен проект за 

канализационната мрежа? 

  

 

В публикуваните на интернет страницата на ОПОС “Изисквания към 

подготовката на инвестиционни проекти по приоритетно 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 

вземe 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. 

Община е кандидатствала по прекратената процедура 

BG161PO005/08/1.10/02/04 и на някои от документите е 

изписан номера на процедурата. При кандидатстване по 

процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 необходимо ли 

е направата на нови такива документи, на които да е 

изписан номера на настоящата процедура (банкови 

декларации, решения на общинския съвет)? 

Допустимо е представянето на документи с друг референтен номер на 

процедура, в случай че няма промяна на обхвата или размера на 

финансирането.  

 

Може ли да се кандидатства по процедура 

BG161РО005/10/1.11/02/16 за изграждане на ПСОВ с 

изработен ПУП на площадката на ПСОВ, без да са минали 

В поканата за кандидатстване 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.” е посочено, че площадката, на която предстои 

 
 

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  



 2 

процедурите по промяна на предназначението на 

земеделската земя съгласно чл.2, ал.3 и ал.17 Закона за 

опазване на земеделските земи? 

да се изгражда ПСОВ следва да бъда общинска собственост, което се доказва 

със съответния документ. Необходимо е представянето и на документ, 

удостоверяващ влязъл в сила ПУП, с който площадката е отредена за 

изграждане на ПСОВ. Процедурата за промяна предназначението на земята, 

на която ще се изгражда пречиствателната станция е процес, предшестващ 

удостоверението за влизане в сила на ПУП. 

Допустимо ли е в графа 7 “Надзор по време на 

строителство” към точки 7.1. “строителен надзор” и 7.2. 

“авторски надзор” от допустимите разходи по подробния 

бюджет на проекта (Annex_budget) да допълним точка 7.3. 

«инвеститорски надзор»? 

Инвеститорският контрол не е допустим разход по процедурата. 

Допустим разход по проекта ли е закупуването на камион за 

превоз на утайките от ПСОВ до депо? Предвидено е като 

капиталов разход. 

Закупуването на камион за превоз на утайките не е допустим разход, тъй като 

не представлява неразделна част от ВиК системите. 

Община ще кандидатства за изграждане на ГПСОВ и част от 

ВиК мрежа. Предстои закупуване на земя за ПСОВ от 

частни лица. В каква форма следва да бъде сключен 

договорът за покупко-продажба на земята – договор по 

Закона за общинската собственост, вписан в Агенцията по 

вписванията или нотариален акт, вписан при нотариус? 

Съгласно чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост, договорите за 

придобиване на собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и 

за разпореждане с имоти - общинска собственост, се сключват в писмена 

форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдията по 

вписванията по местонахождението на имота. От друга страна, в чл. 37, ал. 2 е 

предвидено, че възмездно придобиване на право на собственост или на 

ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на 

общинския съвет, по ред, определен в наредба. В този смисъл, придобиването 

на имот от общината следва да бъде извършено при спазване на посочените 

разпоредби, като се вземе предвид и реда на придобиване, уреден в наредбата 

по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

Съгласно Националните указания за Анализ на 

разходите и ползите в областта на водите и отпадъчните 

води, финансирани от КФ през периода 2007-2013 г., т. 2.3. 

Кога се прави АРП е записано, че "при кандидатстване за 

средства по КФ и ЕФРР, използване на АРП се изисква само 

за големи проекти, които надвишават праговете, 

определени в чл. 39 на Регламент (ЕО) 1083/2006. С цел 

задаването на обща база за оценка на проектите, пълен АРП 

Пълен АРП се прилага за големи проекти по смисъла на чл.39 от Регламент 

1083/2006, както е указано в  Националните указания за Анализ на 

разходите и ползите в областта на водите и отпадъчните води. 
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(състоящ се от финансови и икономически анализ) следва да 

се прилага за всички „големи” проекти (разходите са 

калкулирани с включен ДДС). За проекти под този праг 

трябва да се приложи методологията, описана в 

настоящите Указания без частта, свързана с 

икономическия анализ. При всички случаи проектите 

следва да са подкрепени от анализ на чувствителността и 

риска." Съгласно изменението на Регламент (ЕО) 1083/2006 

от 16 юни 2010 г., като големи проекти се определят тези, 

надвишаващи 50 млн. евро.  

 

2. Същевременно в  т. 9.3. , т. 3 (стр. 26) Анализ разходи 

ползи от Покана за кандидатстване по Процедура  

BG161PO005/10/1.11/02/16 се поставя изискване проектите 

да съдържат пълен анализ на разходите и ползите, без 

изключения (т.е. изискването се отнася за всички проекти, 

независимо от това дали се класифицират като големи или 

не). В останалите части на Поканата (напр. в т. 4.3. Собствен 

принос) също се цитира документа "анализа на разходите и 

ползите", без възможност за представяне на финансов 

анализ с анализ на риска и чувствителността. 

Моля за разяснение дали по Процедура  

BG161PO005/10/1.11/02/16 за проекти, които не се 

категоризират като "големи проекти" по смисъла на чл. 39 

на Регламент (ЕО) 1083/2006 и изменението му от 16 юни 

2010 г. (т.е. са на стойност под 50 млн. евро), се изисква 

пълен анализ разходи ползи, или в такъв случай се изисква 

само финансов анализ с анализ на риска и 

чувствителността? 

Трябва ли в т. Д.1 Други източници за финансиране на 

проекта да се посочи финансиране от ПУДООС, държавния 

бюджет и др., в случай че вече са предоставяни средства за 

подготовка и/или изпълнение на дейности, свързани с 

Да, следва да се посочи за какви дейности (по квартали, улици, линейни 

метри, профили, вкл. проектиране/строителство/надзор) вече е било 

предоставяно финансиране от други донори и програми, и да се посочи, че не 

се иска възстановяване на тези разходи в рамките на настоящото проектно 
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настоящото проектно предложение? предложение. Тази информация е необходима с цел ускоряване проверката за 

двойно финансиране, съответно оценката на проектното предложение. 

Възможно ли е община да кандидатства за изграждане на 

допълнителна канализационна мрежа при положение, че 

съществуващата е предоставена на концесия? 

Да. Формата за последваща експлоатация на новата инфраструктура се 

урежда съгласно предвиденото в Закона за водите. 

Как се процедира в случай на забавяне прехвърлянето на 

собствеността върху линейна инфраструктура - ВиК 

активите? Необходимо ли е изваждане на линейна 

инфраструктура, предвидена за рехабилитация от активите 

на ВиК оператора? 

Рехабилитацията на линейна инфраструктура се третира като подмяна на 

линейна инфраструктура. В случай че по проекта се предвижда 

рехабилитация на мрежа, включена в активите на ВиК оператора, след 

изпълнението на рехабилитацията на съществуващата мрежа и въвеждането й 

в експлоатация по реда на ЗУТ, заменените активи следва да бъдат бракувани 

и отписани от активите на ВиК оператора. В този смисъл към момента на 

въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ посочената мрежа следва да бъде 

публична общинска собственост, за което да бъде представен съответният 

документ като доказателство към документацията за изпълнение на проекта. 

В случай че бенефициентът не представи доказателства за това 

обстоятелство, разходите за рехабилитация няма да бъдат възстановени от 

ОПОС. 

Ограничението 2% единствено до разходите за 

възнаграждение на ръководителя на инфраструктурния 

проект и на екипа, определени по реда на ПМС 194/2007 г. 

ли се отнася или до всички разходи за управление? 

Разходите за възнаграждение на ръководителя на инфраструктурния проект и 

на екипа, определени по реда на ПМС 194/2007 г., не могат да надвишават 2% 

от стойността на проекта. 

Как следва да се процедира, ако линейната инфраструктура 

преминава през земеделска земя? Допустими ли са разходи 

за закупуване на земеделска земя? 

Ако трасето, по което ще преминава линейната инфраструктура, е на 

територията на земеделска земя, е необходимо придобиването на сервитутни 

права. Разходите във връзка с придобиване на сервитутни права са допустими 

по ОПОС.  

Разходите за закупуване на земеделска земя са допустими, в случай че 

впоследствие нейното предназначение бъде променено за целите на проекта. 

Допустими ли са разходи за изграждане на всички слоеве на 

пътната настилка? 

Допустими за финансиране са разходи за възстановяване на пътна настилка, 

нарушена чрез изкоп с необходима ширина за полагане на тръба. 

 


