
   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА  СРЕДА  2007-2013  Г.”      

 
 

 

 

Отговори на въпроси по процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води.” – част 1 

 
 

1. ВиК дружеството явява ли се партньор в контекста на Насоките за 

кандидатстване и формуляра за кандидатстване, тъй като то ще бъде 

оператор на инвестицията по проекта и ще бъде представено в Звеното за 

изпълнение на проекта? 

Откритата процедура за набиране на проектни предложения не поставя 

ограничения върху начина, по който кандидатът включва представители на 

ВиК дружество в процеса на подготовка и изпълнение на проектното 

предложение. Насоките за кандидатстване поставят към партньора 

изискването той да отговаря на същите условия както и кандидатът. Насоките 

за кандидатстване посочват и друга форма на партньорство - асоциираното 

партньорство; партньори, които са юридически лица, подпомагащи 

изпълнението на проекта. Следователно ВиК дружествата биха могли да 

участват като асоциирани партньори по проектите по настоящата процедура за 

подбор на проекти. В допълнение, изпълнението на дейности по проектни 

предложения се извършва съгласно ЗОП и свързаната с него нормативна 

уредба.(стр. 11, Насоки за кандидатстване, т. 2.2.1. Допустимост на кандидата 

и партньорите) 

 

2. Необходимо ли е да се представи разрешително за ползване на воден обект 

по Закона за водите за изграждане на нови, реконструкция или 

модернизация на съществуващи системи и съоръжения, когато 

инвестицията в част канализационна система предвижда изваждане на 

водните количества от 9 дерета от канализационната мрежа и вливането 

им във водоприемник? 

В т.2.2.5. Съответствие на проектното предложение с екологичното 

законодателство от Насоките за кандидатстване  са описани разрешителните, 

които е необходимо да бъдат представени при кандидатстване с  

инвестиционни предложения в областта на канализацията и водоснабдяването 

по настоящата процедура. В допълнение, непредставянето на тези документи 

ще доведе до отказ от страна на УО за финансиране на конкретния проект. 

(стр. 17, Насоки за кандидатстване) 

За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи 

системи и съоръжения е необходимо представянето на разрешително за 

водоползване, когато дейностите засягат самия воден обект(река, езеро, др.). 

Ако не засягат воден обект не се изисква. За конкретен случай се препоръчва 

да се направи справка със съответната басейнова дирекция.   

 



3. Подготвените до сега компоненти в частта оборудване не попадат 

изрично в изброените категории допустимо оборудване в насоките за 

кандидатстване. Необходимо ли е да се променят, след като са били 

предварително одобрени? 

В Насоките за кандидатстване по откритата процедура допустимите разходи са 

детайлно разписани.  

 

4. Възможно ли е да се кандидатства за изграждане на канализационна 

мрежа на територията на общината и в същото време за реконструкция 

на част от съществуващата канализация? 

ДА. Допустимите дейности за финансиране по настоящата процедура, както и 

изискванията към тях са детайлно описани в т.2.2.2 Допустими дейности от 

Насоките за кандидатстване (стр. 14, Насоки за кандидатстване) 

 

5. В насоките за кандидатстване е записано, че може да се кандидатства с 

повече от един проект. Ако те обаче се отнасят за едно населено място, но 

за различни квартали – трябва ли да ги обединим в един проект? 

ДА. Проектното предложение се отнася до решаване на конкретен проблем за 

агломерации с над 2000 е.ж. или такива по приложение III от Насоките за 

кандидатстване. 

 

6. На територията на нашия град няма пречиствателна станция. За 

съжаление към момента нямаме и проектна готовност. Това означава ли, 

че ако кандидатстваме с проект по тази процедура, той няма да бъде 

избираем, защото в него не е включено изграждането на ПСОВ?  

В Насоките за кандидатстване е записано, че проектното предложение трябва 

да предвижда изграждане на нова или реконструкция на съществуваща 

канализационна мрежа само при наличието на съществуваща ПСОВ или 

когато изграждането на ПСОВ е част от проекта; както и да предвиждат 

изграждане на ПСОВ само когато съществува канализационна мрежа или 

изграждането на такава е част от проекта.  

Това изискване е и критерий за допустимост на проектно предложение за 

изграждане/ реконструкция на инфраструктура за питейни и отпадъчни води. 

За агломерации с над 10 000 е.ж. срокът за осигуряване на подходящо 

пречистване на отпадъчните води съгласно поетите ангажименти на Република 

България е 31.12.2010 г. 

 

7. Когато има направени обществени поръчки за определени дейности от 

проекта към момента на кандидатстване трябва ли да се прилага тази 

документация? Или само се описва във формуляра за кандидатстване, а в 

последствие след спечелване на проекта ще бъде проверявана ? 

Съгласно т. 2. на контролен лист А от Насоките за кандидатстване е 

необходимо да се приложат: „Технически спецификации за избор на 

изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за всички дейности, за 

които се предвижда изпълнителят да бъде различен от бенефициента”. В 

случай на направени обществени поръчки, съответната документация за 

направените обществени поръчки трябва да бъде приложена към формуляра за 

кандидатстване, тъй като във формуляра за кандидатстване под т.3.8. е 

написано, че е необходимо да се посочи както дейността от проекта, така и да 

се посочи коя приложена документация по ЗОП, съответства на описаната 

дейност. 



 

8. В ОП ОС на стр. 56 е посочено, че представители на ВиК дружествата 

задължително трябва да бъдат включени в процеса на подготовка и 

реализация на проекта. В насоките не е посочено това изискване. 

Въпросът е как трябва да бъдат включени - като част от екипа по проекта 

или като партньор по проекта? 

Откритата процедура за набиране на проектни предложения не поставя 

ограничения върху начина, по който кандидатът включва представители на 

ВиК дружество в процеса на подготовка и/или изпълнение на проектното 

предложение. Насоките за кандидатстване поставят към партньора 

изискването той да отговаря на същите условия както и кандидатът. Насоките 

за кандидатстване посочват и друга форма на партньорство - асоциираното 

партньорство; партньори, които са юридически лица с държавно или 

общинско участие, подпомагащи изпълнението на проекта. Следователно 

някои ВиК дружества биха могли да участват като асоциирани партньори по 

проектите по настоящата процедура за подбор на проекти. В допълнение, 

изпълнението на дейности по проектни предложения се извършва съгласно 

ЗОП и свързаната с него нормативна уредба. 

  

9. Какво място заема партньорството в таблицата за оценка на 

проекти? 

В Насоките за кандидатстване са публикувани и критериите за оценка на 

проектни предложения, така както са одобрени от Комитета за наблюдение на 

оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Съгласно одобрените 

критерии партньорството не влияе върху оценката на проектните 

предложения. (стр.32, т.2.5 Оценяване и подбор на проектните предложения,  

Насоки за кандидатстване). 

 

10. Общината разполага с изготвени работни проекти за външен колектор и 

вътрешна канализация. Работните проекти са изготвени на базата на 

стари такива, разработени през 1994г. Външният колектор е финансиран 

от ПУДООС. За вътрешната канализация ще кандидатства за средства по 

ОПОС. По този проект може ли съпътстващо да върви проект за 

реконструкция на функциониращата канализация и трябва ли да има 

технически проект за това? 

Допустимите дейности за финансиране по настоящата процедура, както и 

изискванията към тях са детайлно описани в т.2.2.2 Допустими дейности от 

Насоките за кандидатстване (стр. 14, Насоки за кандидатстване) 

 

11. Община Чипровци има сериозни проблеми със собствеността на земята. 

Планът за земеразделяне е сгрешен. Задължително ли е земята да е 

общинска собственост? 

За да бъде допустим за финансиране инвестиционният проект, е 

необходимо кандидатът да е собственик на терена, върху който се предвижда 

да се осъществи строителство или да  има учредено право за строеж върху 

него или да има съответните сервитутни права. (стр. 16, Насоки за 

кандидатстване) 

 

12. В общината има две селища под 2000 екв.ж. и едно селище – град 

Чипровци над 2000 екв.ж. Как може да се финансира изграждането на 

ПСОВ и канализация за трите селища едновременно? 



Общините следва да подават проектни предложения за агломерациите 

посочени в Приложение I, II или III на Насоките за кандидатстване или за 

агломерации, невключени в Приложение III, но за които е доказуемо, че след 

2003 г. отпадните води в населеното място са над 2 000 е.ж.. Общините е 

препоръчително да подават проектни предложения за всяко едно населено 

място поотделно, освен в случаите, когато в одобрен по надлежния ред идеен 

проект не е доказано, че от технико-икономическа гледна точка е най- 

ефективно съвместното пречистване на отпадните води от съседно населено 

място( Идейният проект трябва да разглежда и двете възможности- за 

самостоятелно и за общо третиране на отпадните води в двете населени 

места). В този случай общината кандидатства с едно проектно предложение за 

изграждане на канализационната система в тези населени места, като поне 

едно от населените места трябва да е в обхвата на ОП „Околна среда 2007-

2013 г.” 
 

13. Може ли да се кандидатства с идеен или технически проект, а след това да 

се изработи работен такъв? 

ДА. В т.2.2.3. Степен на готовност на проектното предложение от Насоките за 

кандидатстване са описани минималните изисквания за готовност на 

проектните предложения по настоящата процедура. (стр. 17, Насоки за 

кандидатстване) 

 

14.  Иска ли се разрешение по ОВОС? 

В т.2.2.5. Съответствие на проектното предложение с екологичното 

законодателство от Насоките за кандидатстване  са описани разрешителните, 

които е необходимо да бъдат представени при кандидатстване с  инвестиционни 

предложения в областта на канализацията и водоснабдяването по настоящата 

процедура. В допълнение, непредставянето на тези документи ще доведе до отказ 

от страна на УО за финансиране на конкретния проект. (стр. 17, Насоки за 

кандидатсване) 

В допълнение едно от изброените изисквания с екологичното законодателство е 

Решение по ОВОС( включително и нетехническо резюме на доклада за Оценка на 

въздействието върху околната среда за съответното инвестиционното 

предложение и информация относно проведените консултации с компетентните 

органи по околна среда, засегнатата общественост и, ако случаят е такъв, с други 

държави-членки) или решение за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС  или писмено становище 

от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на 

процедура по ОВОС по реда на ЗООС. 

 

15. В община Генерал Тошево е изградена ПСОВ. Може ли да се кандидатства 

с проект за модернизирането й? 

ДА. Допустимите дейности за финансиране по настоящата процедура, както и 

изискванията към тях са детайлно описани в т.2.2.2 Допустими дейности от 

Насоките за кандидатстване (стр. 14, Насоки за кандидатстване) 

 

16. Техническото задание трябва ли да е разделено според включените в 

проекта елементи (модернизация на ПСОВ, довеждащ водопровод и 

канализация)?  



Техническите спецификации за избор на изпълнител по настоящата процедура 

трябва да бъдат изготвени съгласно Закона за обществените поръчки. 

Ограниченията и/или специфичните изисквания, на които следва да отговаря 

изпълнителят се извеждат от съответните нормативни актове, регулиращи 

обществените отношения, към които спада обекта на обществената поръчка. 

 

17. Има ли срок за изпълнение на проектите/договора за безвъзмездна 

финансова помощ? Ако има срок – какъв е той? Ако няма – с какви 

времеви параметри следва да се съобразят финансираните дейности по 

проекта, във връзка с действащата нормативна уредба по предмета на тези 

дейности? 
Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничения 

относно срока за изпълнение на проектните предложения. Въпреки това е 

препоръчително потенциалните бенефициенти да представят реалистичен 

график за изпълнение на проектите си в проектните си предложения.  

Кандидатите – общински администрации трябва да се съобразят с 

ангажиментите на Република България по директива 271/99/ЕС, с което 

агломерациите с над 10 000 е.ж. се задължават да осигурят подходящо 

пречистване на отпадните води до 31.12.2010 г., а населените места с от 2 000 до 

10 000 е.ж. се задължават да осигурят подходящо пречистване на отпадни води 

до 31.12.2014 г. 

Последователността на дейностите трябва да е посочена ясно и разбираемо и да 

са видни взаимоотношенията между отделните дейности.Продължителността на 

всяка дейност трябва да е реалистична и да предвижда достатъчни резерви като 

предпазна мярка.Графикът на дейностите трябва да отчита ограничителните 

дадености, които имат пряко отношение към изпълнението на 

дейностите.Графикът за възлагане на обществените поръчки трябва да е в 

съответствие с графика за реализиране на проекта.Трябва да бъдат описани 

трудности и рискове, които могат да окажат въздействие върху изпълнението на 

проекта и те да съответстват на същността на проектното предложение. 

Предложените превантивни дейности трябва логично да водят до 

предотвратяване на рисковете. 

В допълнение графикът на проектните предложения ще залегне в договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Важно е да се отбележи, че критерий III.6. за оценка на проектните предложения 

по настоящите насоки е както следва: “Графикът за изпълнение на проекта е 

разработен така, че отчита необходимото технологично време за отделните 

дейности и възможните трудности и рискове”. 

18. Може ли да се кандидатства само с прединвестиционно проучване като 

част от техническата документация към проектното предложение? Ако 

може – финансират ли се дейностите за подготовка на строителството като 

част от проекта, в т.ч. изработване/актуализиране на идейни, технически 

и/или работни проекти и др.? В тези случаи как се отнасят срокът за 

изпълнението на проекта/договора, изискваната техническа документация 

към проектното предложение, доказващи проектната готовност, 

изискването за собственост върху терена, учредено право на строеж или 

съответните сервитутни права, във връзка с действащата нормативна 

уредба по ЗУТ, в т.ч. за отчуждаването, което се извършва на база на вече 

изработени и одобрени работни проекти? 



ДА, може да се кандидатства само с прединвестиционно проучване по 

настоящата процедура за подбор на проекти . В т.2.2.3. Степен на готовност на 

проектното предложение от Насоките за кандидатстване са описани 

минималните изисквания за готовност на проектните предложения по 

настоящата процедура. (стр. 17, Насоки за кандидатстване). 

Допустимите дейности за финансиране по настоящата процедура, както и 

изискванията към тях са детайлно описани в т.2.2.2 Допустими дейности от 

Насоките за кандидатстване (стр. 14, Насоки за кандидатстване). Една от 

изброените дейности е разработване/актуализиране на идейни, технически и/или 

работни проекти по Закона за устройство на територията. 

Важно е да се отбележи, че независимо от степента на готовност на проектното 

предложение, изрично изискване за допустимост за финансиране на 

инвестиционен проект е кандидатът да е собственик на терена, върху който се 

предвижда да се осъществи строителство или да  има учредено право за строеж 

върху него или да има съответните сервитутни права. (стр. 16, Насоки за 

кандидатстване). 

 

19. Какъв е смисълът на понятието „сервитутни права” за финансираните 

дейности за строителство / реконструкция / модернизация на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, във връзка с 

нормативната уредба по ЗУТ?  

Терминът “сервитутни права” по процедурите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” се 

използва по смисъла на Закона за устройство на територията и Закона за 

собствеността.  

 

20. Две села – Приселци и Близнаци са под 2000екв.ж. Могат ли да се 

включат в проекта за к.к. Камчия (к.к. Камчия е в землището на 

с.Близнаци)? 

Общините следва да подават проектни предложения за агломерациите 

посочени в Приложение I, II или III на Насоките за кандидатстване или за 

агломерации, невключени в Приложение III, но за които е доказуемо, че след 

2003 г. отпадните води в населеното място са над 2 000 е.ж.. Общините е 

препоръчително да подават проектни предложения за всяко едно населено 

място поотделно, освен в случаите, когато в одобрен по надлежния ред идеен 

проект не е доказано, че от технико-икономическа гледна точка е най- 

ефективно съвместното пречистване на отпадните води от съседно населено 

място (Идейният проект трябва да разглежда и двете възможности - за 

самостоятелно и за общо третиране на отпадните води в двете населени 

места). В този случай общината кандидатства с едно проектно предложение за 

изграждане на канализационната система в тези населени места, като поне 

едно от населените места трябва да е в обхвата на ОП „Околна среда 2007-

2013 г.”.  

 

21. Трябва ли общината да оперира готовата инфраструктура след като е 

спечелила проекта? 

Начинът на опериране на изградена от община с публични средства 

инфраструктура за пречистване на отпадни (и питейни ) води се урежда с 

действаща нормативна база в Република България в тази област.    

 

22. Изграждането на сградните съоръжения допустим разход ли са? 



 

В случай, че въпросът се отнася до съоръжения, които ще свързват сгради с 

канализация и водопроводи, минаващи по улица, то изграждането на тези 

съоръжения е задължение на собственика на сградата и терена върху, който тя 

се намира. В случай, че става въпрос за такива съоръжения, то те са 

недопустими за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” Съгласно 

установената разграничителна линия между ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и 

ОП „Регионално развитие”, последната програма ще финансира, там където е 

необходимо, само дейности, свързани с изграждането, реконструкцията и 

рехабилитацията на водопроводни и канализационни връзки и съоръжения, 

свързващи главни мрежи с отделни обекти на икономическата и социалната 

инфраструктура, допустими за финансиране по ОП „Регионално развитие”. 

 

23. Е ли Община Вълчидол допустим бенефициент по Оперативна програма 

“Околна среда”2007-2013 г. – “BG 161РО005/08/1.10/0102 Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води? По 

Приложение II към Насоките за кандидатстване гр. Вълчи дол е № 53 – 

Добруджански реки и дерета  с “2 (не)” на чувствителни зони.  
В т. 2.2.1. на Насоките за кандидатстване е посочено кои са допустимите 

бенефициенти по настоящата процедура за подбор на проектни предложения. 

Тъй като гр. Вълчи дол е включен в Приложение II на Насоките за 

кандидатстване, то общинската администрация е допустим бенефициент по 

настоящата процедура за подбор на проектни предложения. 

 

24. Община (по процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”) си е набавила голям 

брой от необходимите документи във връзка с кандидатстване за 

финансиране по ПУДООС. Възможно ли е да се ползват същите 

документи, става въпрос за становища по ОВОС и подобни, и за пред 

Министерство на околната среда и водите или трябва да се изкарват 

нови?  

Изискванията за документите, напр. в областта на екологичното 

законодателство,  които е необходимо да бъдат приложени при представяне на 

предложения по настоящата процедура, са посочени в т.2.2.5. от Насоките за 

кандидатстване. Документи за съответствие с екологичното законодателство, 

издадени за проектното  предложение на кандидата (без значение, дали с тях 

се кандидатства или се е кандидатствало за финансиране пред друг финансов 

източник) могат да бъдат използвани и при подаване на предложение по 

настоящата процедура, в случай че съответните документи са валидни напр. 

като срок, обхват на предложението,  въздействие върху околната среда и не 

са повлияни от влязло в сила ново екологично законодателство.  Обръщаме Ви 

внимание, че по настоящата процедура документите свързани с екологичното 

законодателство се предоставят в заверени копия и не е необходимо да 

подавате оригинала. 

 

25. Какво представлява Анализът на търсенето?  

Информация за анализа на търсенето може да бъде намерена в секция 

Ръководства на страницата на МФ www.eufunds.bg – напр.. Методическите 

указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти или 

Ръководство за анализа на инвестиционни проекти по ползи и разходи  

 



 

26. Какви са критериите за преценка на необходимостта от изграждане/ 

реконструкция/модернизация на водоснабдителна мрежа и/или ПСПВ и 

как се обосновава тази необходимост? 

Критериите за оценка на проектни предложения са детайлно описани в т.2.5. 

на Насоките за кандидатстване. 

 

27. Задължително ли е да има изработено и да се приложи 

прединвестиционно проучване, ако вече има изработен идеен и/или 

технически и/или работен проекти- последващи и детайлизиращи 

предходните фази на проекта, във връзка с действащата нормативна 

уредба по ЗУТ.? 

   Не е задължително. 

 

28. Може ли да се кандидатства само с прединвестиционно проучване като 

част от техническата документация към проектното предложение? Ако 

може- финансират ли се дейности за подготовка на строителството като 

част от проекта, в .т.ч. изработване/актуализиране на идейни, технически 

и/или работни проекти и др.? В тези случаи как се отнасят срокът за 

изпълнение на проекта/договора, изискваната техническа документация 

към проектното предложение, доказващи проектната готовност, 

изискването за собственост върху терена, учредено право на строеж или 

съответните сервитутни права, във връзка с действащата нормативна 

уредба по ЗУТ, в т.ч. за отчуждаването, което се извършва на база на вече 

изработени и одобрени работни проекти? 

Може да се кандидатства с прединвестиционно проучване. Изискванията за 

степента на готовност на проектното предложение са поставени в т. 2.2.2. 

Допустими дейности. 

 

29. Как се отнася изискването за спазването от страна на бенефициента на 

законодателството в областта на държавните помощи като не допускат 

активите, придобити при изпълнението на проекта да бъдат предоставени 

на трети лица, във връзка с действащия договор за концесия на ВиК 

мрежата на територията на Столична община със „Софийска вода” АД. 

КА се отнася изясняването на този въпрос по време на процедурата за 

кандидатстване и изпълнение на проекта/договора? Какви са 

компетенциите и отговорностите на участниците в процедурата на 

кандидатстване, изпълнение на проекта и последващи действия, във 

връзка с изпълнение на концесионния договор със „Софийска вода” АД. 

Тъй като въпросът не цитира точно кое законодателство кое предоставяне не 

допуска, препоръчваме детайлно запознаване с материалите на страницата на 

МФ www.stateaid-bg.com. В случай, че кандидатът е предвидил форма на 

опериране на бъдещите активи към момента на кандидатстване, то този 

документ трябва да бъде приложен към документите за кандидатстване 

 

 

30. Как се отнасят изискванията за допустимост на разходите за  

придобиване на земя при линейните обекти: „да не е за земеделски  

цели” и „да е придобита от държавна институция или публичен  

орган”, във връзка с факта, че придобитата земя е на практика е  

предимно такава? 



Препоръчваме да се направи справка с със законодателството коя земеделска 

земя и при какви условия може да се придобива. 

 

31. Как се отнася изискването за недопустимост на разходите, свързани с 

придобиване** на земята от бенефициента преди началната дата на  

допустимост на разходите за проекта и изискването, за да бъде  

допустим за финансиране инвестиционният проект, кандидатът да е  

собственик на терена, да има учредено право на строеж или  

съответните сервитутни права?  

Разходите за придобиване на земя не са допустим разход по процедура за 

техническа помощ, но не и за процедура за инфраструктура.Съгласно ПМС 

249/17.10.2007 г.  и в Насоките за кандидатстване по процедура 

BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за  

питейни и отпадъчни води ,  т. 2.2.8 Допустими разходи, част Детайлно 

описание на допустимите за финансиране разходи са  посочени всички 

допустими по процедурата разходи.  
 

32. Какви са критериите за оценка на „разходите, които представляват  

основна дейност по конкретния проект”, за които не се прилага  

лимитът от 10% от общите допустими разходи по проекта при разходи  

за подготовка, организация и управление на проекта? *  

Съгласно чл.11 ал. 2 от ПМС 249/17.10.2007 при инфраструктурни проекти 

разходите, свързани с подготовка, организация и управление на проекти, не 

могат да надвишават 10 на сто от общите допустими разходи по проекта. 

 
33. Как се отнася изискването за „собствен принос” на кандидата с  

представяне на доказателства за осигурени средства за покриване на  

разходите по проекта, преди те да бъдат възстановени с решение на  

Общинския съвет за приемането/изменението на бюджета и изискването  

за допустимост на разходите „дейностите да не се финансират със  

средства от националния бюджет”/общинския бюджет?  
В Насоките за кандидатстване за процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 

в т.2.4.2 Списък на документите, които се прилагат към формуляра за 

кандидатстване е записано, че бенефициентът трябва да представи 

доказателство за осигурено финансиране на разходите, които не се покриват 

от ОП “Околна среда 2007-2013г.” и за осигурени налични средства за 

покриване на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени. В т.1.5. 

Финансова рамка от насоките за кандидатстване част Собствен принос са 

описани документите, доказващи че бенефициента е осигурил достатъчно 

налични собствени средства за покриване на разходи по проекта, преди те да 

му бъдат възстановени по ОП „Околна среда 2007-2013г.” , както и за 

покриване на недопустими разходи.  

 

34. Един от документите, които трябва да имаме към момента на 

кандидатстване е решение на Общински съвет за поемане на общински дълг. 

Трябва ли в решението да е изписано точното име на проекта? И  трябва ли 

за всеки проект да имаме отделно решение или можем да ги включим в едно? 

Освен това трябва ли в решението да се упоменава името на конкретна 

финансова институция? Това би било проблем за нас като община, защото 



това изисква дълги процедури, които ние смятаме да направим на един по- 

късен етап- след като разберем дали печелим проекта. 

Да необходимо е да бъде записано точното име на проекта. Не е задължително   

Решението да се отнася само за  един проект. В случай че е предвидено 

съфинансиране от конкретна финансова институция наименованието й трябва да 

бъде упоменато 

 
35. Във връзка с кандидатстване по процедура „BG161PO005/08/1.10/01/02 

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" 

от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" бих искал да ви отправя 

следния въпрос: Допустима ли е за финансиране самостоятелна дейност за 

изместване трасето на водопровод, без да е обвързана със 

строителство/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и 

съоръжения? 

В т. 2.2.2. Допустими дейности от  Насоките за кандидатстване по процедурата 

са описани всички дейности, които са допустими за финансиране. 

 

36. В Насоките за кандидатстване по горецитираната процедура на стр.11 в 

т.2.2.1., буква „в” е записано, че за да бъде допустим за съфинансиране, 

кандидатът трябва „ да има достатъчно финансови ресурси, за да осигури 

финансирането на дейностите по проекта, преди направените разходи да 

бъдат възстановени по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и да осигури 

финансирането на недопустими разходи, ако същите са включени в 

проекта;”, т.е. става въпрос за осигуряване на „допустими” и „недопустими” 

разходи. В т. 1.5.2. от същите Насоки за кандидатстване на стр.6 е записано, 

че кандидатът трябва да представи доказателство, че е осигурил достатъчно 

налични собствени средства за финансирането само на недопустими разходи 

чрез посочените документи. В Приложение А „Контролен лист за пълнота на 

проектното предложение” в т.13 от Таблицата също се изисква 

доказателства, че кандидатът е осигурил достатъчно налични средства за 

финансирането само на недопустимите разходи. Аналогично, в т.8 от 

Таблицата с Приложенията на стр.3 от Формуляра за кандидатстване е 

записано „Доказателства, че кандидатът е осигурил достатъчно налични 

средства за финансирането на недопустимите разходи, включени в проекта 

със собствени средства”. На стр.30 от Насоките за кандидатстване В 

Таблицата за оценка на допустимостта, в Раздел II.6. като критерий за 

допустимост е посочен „Кандидатът е осигурил достатъчно налични 

финансови средства, за да прави разплащания във връзка с изпълнението на 

проекта, преди те да му бъдат възстановени”, а като доказателство за 

изпълнение на този критерий са посочени съпътстващите документи към 

Формуляра за кандидатстване. Във връзка с изложеното имаме следните 

въпроси: първо, дали кандидатът трябва да представи доказателства, че е 

осигурил достатъчно налични средства и  за финансирането на дейностите по 

проекта, преди направените разходи да бъдат възстановени по ОП “Околна 

среда 2007-2013 г.”, т.е. и на допустими разходи? Второ, ако отговорът на 

предходния въпрос е „да” същите ли документи, посочени за недопустимите 

разходи в т.13 от Контролния лист за пълнота на проектното предложение 

/Приложение А към насоките за кандидатстване/ ще се считат за 

доказателство, че необходимите средства са осигурени? 

 



В Насоките за кандидатстване за процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” в 

т.2.4.2. Списък на документите, които се прилагат към формуляра за 

кандидатстване е записано, че бенефициентът трябва да представи доказателство 

за осигурено финансиране на разходите, които не се покриват от ОП „Околна 

среда 2007-2013 г.” и за осигурени налични средства за покриване на разходите по 

проекта преди те да бъдат възстановени. 

 

37. В т.2.2.2. „Допустими дейности” от Насоките за кандидатстване по процедура 

с Референтен №: BG161PO005/08/1.30/01/01  на стр.15 в т.9 за проекти под 25 

млн.евро се реферира към методическите указания на Министерство на 

финансите за изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл.анализ 

за разходите и ползите. В Насоките за кандидатстване по процедура с 

Референтен №: BG161PO005/08/1.10/01/02 в т.2.2.6. „ Финансови и 

икономически анализи”  за изготвянето на тези анализи се реферира само 

към документи на ЕК. В тази връзка, моля, да поясните в съответствие с кои 

указания и ръководства следва да се извършват финансово – 

икономическите анализи, вкл. анализа на разходите и ползите при проекти 

под 25 млн.евро? 

В Насоките за кандидатстване по процедура с Референтен №: 

BG161PO005/08/1.10/01/02 се посочват следните ръководства: Ръководство за 

анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002 г. и Указания 

към методиката за изготвяне на анализ за разходи и ползите на ЕК, Нов програмен 

период 2007 – 2013 г., работен документ 4 на ЕК. 

 

38. Кой извършва финансово-икономическия анализ? 

Дейностите по изпълнение на проекта се възлагат от бенефициента и се 

извършват от изпълнител въз основа на договор, сключен между бенефициента и 

изпълнителя в съответствие с действащото национално законодателство 

От какво се определя процента на съфинансиране? 

 

39. На какви етапи се извършват плащанията по ОПОС? 

Безвъзмездната финансова помощ по одобрен за финансиране проект се 

предоставя на Бенефициента под формата на авансово плащане, междинни 

плащания и окончателно плащане.  

Авансово плащане се извършва единствено ако е заложено в Специалните 

условия на договора за безвъзмездната финансова помощ. Плащанията се 

извършват  във вида, размера и периодичността, определени в Специалните 

условия на договора за безвъзмездната финансова помощ. 

 

40. Общият бюджет на община Нова Загора е 15-16 млн. лв., а стойността на 

проекта надхвърля тази сума, как да докаже общината, че ще може да 

финансира недопустимите разходи и първоначалните плащания, свързани с 

проекта? 

Бенефициентът трябва да представи доказателство за осигурено финансиране на 

разходите, които не се покриват от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” и за 

осигурени налични средства за покриване на разходите по проекта преди те да 

бъдат възстановени. 



41. При какви условия ще се признаят разходите за подготовка на проекта, при 

положение, че се кандидатства директно за инфраструктурен проект, без да 

се кандидатства по техническа помощ? 

В Насоките за кандидатстване т. 2.2.8 Допустими разходи, част Детайлно 

описание на допустимите за финансиране разходи са  посочени всички 

допустими по процедурата разходи. 

 

42. Допустим разход ли е наемането на външна фирма за изготвянето на проекта 

за техническа помощ? 

В Насоките за кандидатстване т. 2.2.8 Допустими разходи, част Детайлно 

описание на допустимите за финансиране разходи са  посочени всички 

допустими по процедурата разходи. 

 

43. Може ли да се надвиши одобрения бюджет на проекта? 

Не е възможно. 

 

44. Трябва ли да са остойностени  дейностите по проекта? 

Да всички дейности включени в проектното предложение за които се 

кандидатства за финансиране трябва да бъдат остойностени. 

 

45. Допустими разходи ли са дейностите по управление на проекти? 

В Насоките за кандидатстване т. 2.2.8 Допустими разходи, част Детайлно 

описание на допустимите за финансиране разходи са  посочени всички 

допустими по процедурата разходи. 

 

46. Може ли да се заложат разходи за експерти, назначени на граждански 

договор към общината? 

В Насоките за кандидатстване т. 2.2.8 Допустими разходи, част Детайлно 

описание на допустимите за финансиране разходи са посочени всички 

допустими по процедурата разходи. 

 

47. Какви документи трябва да бъдат приложени, за да докажем, че имаме 

достатъчно средства да се справим с първоначалните разходи? 

В т.1.5. Финансова рамка от насоките за кандидатстване част Собствен принос са 

описани документите, доказващи че бенефициента е осигурил достатъчно 

налични собствени средства за покриване на разходи по проекта, преди те да му 

бъдат възстановени по ОП „Околна среда 2007-2013г.” , както и за покриване на 

недопустими разходи.  

 


