
   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА  СРЕДА  2007-2013  Г.”      

 

 1 

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

и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” - 2 
 

 

1. В насоките за кандидатстване е записано , че е задължително кандидата да е 

собственик на терена. В същото време в Постановление №249 е записано като 

допустим разход закупуването на земя. В този случай не се ли получава 

разминаване между изискванията в насоките и Постановление № 249? Ако може 

да ми разясните точно какво се има предвид. 

В насоките за кандидатстване е записано 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.  В постановление № 249/ 17.10.2007 

г. се определят възможностите за закупуване и начина на възстановяване на средствата, 

ако е закупена земя (чл. 3.(1). Допустими за финансиране по Оперативната програма са 

действително извършени разходи в периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2015 г. В 

този смисъл не се получава разминаване между изискванията в насоките и Постановление 

№ 249.  

2. Възможно ли е към момента на кандидатстване терена да не е наша собственост, 

но да имаме предварителен договор за покупко-продажба на терена, който да е 

нотариално заверен? Към самия договор ще бъде приложено Решение на 

общински съвет за съгласие за покупка на имота и оценка от лицензиран 

оценител. Това ще направи ли проекта избираем - т.е приемате ли в този случай , 

че отговаря на изискването за 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) 

3. Във връзка с гореописания въпрос възможно ли разходът за закупуване на 

терен да бъде заложен в проекта? В Постановление 249 е описано като допустим 

разход - това ще бъде ли допустим  разход по тази грантова схема? 

В постановление № 249/ 17.10.2007 г. се определят възможностите за закупуване и начина 

на възстановяване на средствата ,ако е закупена земя (чл. 3.(1) Допустими за финансиране 

по Оперативната програма са действително извършени разходи в периода от 1 януари 

2007 г. до 31 декември 2015 г. В този смисъл не се получава разминаване между 

изискванията в насоките и Постановление № 249.  

4.  Във връзка с документите , които трябва да се попълнят за кандидатстване по 

тази грантова схема - В пакета от документи има файл с бюджет - Анекс З , който 

трябва да се представи отделно. В този файл има четири шийта. В първия Шийт - 

"Описание на формите"  е останало изписано Финансови форми за 
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кандидатстване по Приоритетна ОС 3 . Това техническа грешка ли е или има 

друг файл за Приоритетна Ос 1? И ако има моля изпратете ми го. 

В Анекс З към Насоките за кандидатстване – е допусната техническа грешка, която касае 

единствено sheet 1 „Описание на формите”. 

Посоченият текст в sheet 1 „Описание на формите” на Анекс З е: 

Финансови форми към формуляр за кандидатстване по приоритет 3 "Опазване и 

възстановяване на биоразнообразието" на ОП "Околна среда 2007-2013 г."  

        

Форма 1: Разпределение на разходите за проекта по източници на финансиране 

Форма 2: Разпределение на разходите за проекта по категории  

Форма 3: Разпределение на разходите за проекта по категории и източници на 

финансиране          

Форма 4: Подробна калкулация на разходите по категории (представя се за всяка 

категория разход поодтелно)        

Форма 5: Разпределение на разходите за проекта по дейности и категории 

Форма 6: Разпределение на разходите за периода на изпълнение на проекта  

          

Горепосоченият текст в sheet 1 „Описание на формите” на Анекс З се заменя със следната 

информация: 

Финансови форми към формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос 1: „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 

екв.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”

        

Форма 1: Разпределение на разходите за проекта по източници на финансиране 

Форма 2: Разпределение на разходите за проекта по категории  

Форма 3: Разпределение на разходите за проекта по категории и източници на 

финансиране           

      

Във форма 2 Разпределение на разходите за проекта по категории и източници на 

финансиране, в раздел Категории разходи, съгласно ПМС 249 от 17.10.2007 г. на 

отделен ред да се изнесе Невъзстановим ДДС.  



   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА  СРЕДА  2007-2013  Г.”      

 

 3 

5. Каква е схемата на плащане от страна на МОСВ към общината при одобрено 

проектно предложение и подписан договор между общината и МОСВ? 

Съществува ли авансово плащане, междинно плащане или окончателно плащане 

по време на изпълнение на проекта?  

В общите условия на договора за безвъзмездна финансова помощ, глава IV “Вид и 

периодичност на плащанията”,  главаV “Авансово плащане”, глава VI “Междинни 

плащания и глава” VII “Окончателно плащане” детайлно е описан начинът на плащане, 

представен по видове плащания. 

За да получи авансово плащане бенефициентът следва да попълни самостоятелно 

заявление за исканите средства и да го приложи към проектното предложение или на 

избрано от него място в описателните части на формуляра за кандидатстване да посочи, че 

иска аванс и размера на аванса, като се съобрази със заложеното в проекта на договор.   

6. Достатъчно ли е наличните проекти, които следва да се предадат към 

Предпроектното проучване съгласно т. 2.2.3. Степен на готовност на проектното 

предложение от Насоките за кандидатстване, да бъдат само в част ВиК? 

Съгласно т .2.2.3. от Насоките за кандидатстване „Степен на готовност на проектното 

предложение” 

ВАЖНО! 

 

Задължение на кандидата е да представи към Формуляра за кандидатстване 

инвестиционния проект в целия му наличен обем (чертежи, количествено-стойностни 

сметки, прединвестиционно проучване, идейни/технически/работни проекти, технически 

спецификации и др.) и свързаната с него налична документация, както и 

съгласувателни писма, одобрения, разрешения и други. 
 

7. Предвид големия обем на проектна документация и големия брой копия, в които 

следва да се предават проектите (1 оригинал и 10 копия), допустимо ли е 

проектното предложение да бъде комплектовано и предадено в повече от 1 

кутия/кашон? 

Да. Проектното предложение може да бъде подадено в повече от една кутия/кашон. Следва 

обаче кандидатът да обозначи всяка отделна кутия с изискваната информация по насоките за 

кандидатстване.  

На всички запечатани пликове или пакети, съдържащи цялото проектно предложение, трябва 

да бъде изписано следното: 

 

Референтен номер на процедурата: BG161PO005/08/1.10/01/02 

Наименование на процедурата: “ Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.” 

ДА НЕ СЕ РАЗПЕЧАТВА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ОЦЕНИТЕЛНАТА 

СЕСИЯ 

Пълното наименование на кандидата: 
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Пълният адрес за кореспонденция на кандидата: 

При комплектоване на едно проектно предложение в повече от един пакет е препоръчително 

кандидата да обозначи върху всеки един поредния номер на пакета. Пример: 1 от 2, 2 от 2, 

при наличие на два пакета. 

8. Възможно ли е община Карнобат да кандидатства с една апликационна форма за 

„ интегриран проект” , съдържащ както изграждане на ПСОВ, така и 

подобряване и разширяване на съществуващата канализационна и водопроводна 

мрежа в града. 

Да.  

9. Ако това е възможно, как трябва да бъде попълнена апликационната форма 

- описание на всеки подобект от интегрираният проект в частта , екологична 

оценка и социален ефект или за целият интегриран проект. 

- трябва ли да бъде попълвана частта за финансов анализ за всеки подобект, 

след като само подобект „ ПСОВ”  надхвърля сумата от 5 милиона евро. 

Задължително е попълването на един формуляр за кандидатстване за целия интегриран 

проект. В такъв случай полетата касаещи финансовите анализи трябва да съдържат данните за 

целия интегриран проект. Данните във формуляра се попълват за целия проект и финансовите 

данни са за целия проект, 

10. Ако интегрираният проект бъде одобрен за финансиране, възможно ли е 

финансирането да бъде отпускано поетапно за всеки подобект отделно в 

зависимост от етапната готовност 

В общите условия на договора за безвъзмездна финансова помощ, глава IV Вид и 

периодичност на плащанията,  главаV Авансово плащане,глава VI Междинни плащания и 

глава VII Окончателно плащане са детайлно описани начина на плащане, представен по 

видове плащания. 

11. Може ли в интегрирания проект да се включи подобект: „изграждане на външни 

връзки – път, обслужващ ПСОВ” в идейна фаза. 

Да.В т.2.2.2 от Насоките за кандидатстване са описани допустимите дейности за финансиране 

по настоящата процедура за подбор на проекти. (стр.14, Насоки за кандидатстване), а в 

т.2.2.3. допустимите разходи за финансиране. 

12. Съгласно Насоките документите, които се представят в копие следва да бъдат 

заверени с “Вярно с оригинала” и печат. Следва ли да бъде направена заверка и 

на копията от разрешителните, издадени от други органи, които ще приложим 

към проектното предложение? 

Да. Цялата документация към формуляра за кандидатстване се преглежда от кмета на 

общината, който с подписа си и печата на общината във формуляра за кандидатстване 

удостоверява коректността на подадената документация. 
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13. Каква част от Формуляра за кандидатстване следва да бъде заверена с печат на 

общината? 

Подписът на кмета във формуляра за кандидатстване трябва да е заверен с печат на общината. 

Останалите документи и копия, приложение  към оригиналния пакет документи се заверяват 

също и по реда, установен в общинската администрация.  

14. Съгласно Насоките формулярът за кандидатстване, приложенията и всички 

съпътстващи документи трябва да бъдат представени и в електронен формат на 

ел. носител. Това включва ли техническата документация, като технически 

чертежи, карти и планове и др.? Като имаме предвид тяхната голяма 

разноформатност, това би довело до значителни трудности при записване на 

цялата документация на едно CD. Може ли да приложим повече от едно CD или 

може да приложим техническата документация само на хартиен носител? 

Съгласно насоките за кандидатстване цялото проектно предложения трябва да бъде 

представено на електронен носител –CD. Съгласно Насоките за кандидатстване няма 

ограничени в броя на електронните носители, но е препоръчително при наличие на повече от 

един електронен носител, да бъде обозначена съответната информация номерация, напр 1от 2 

и 2от 2.  

15. Може ли една община да подаде две проектни предложения отнасящи се за едно и 

също населено място, но за две пречиствателни станции (вкл. канализационна 

мрежа, която зауства в тях)? 

Не. В една и съща процедура за набиране на проектни предложения. Ако част от 

интегрирания проект не е готова сега, то с него ще се кандидатства или за техническа помощ 

за подготовката му или в следващата процедура за набиране на проектни предложения, когато 

бъде завършен.  

16. По какъв начин ВиК ООД Габрово може да участва в съфинансирането на 

проекта на местно ниво и как може да участва във финансовото управление и 

ресурсно обезпечаване на членовете на Звеното по управление на проекта, 

предвидени да се излъчат от ВиК ООД Габрово? 

В Насоките за кандидатстване е описано изискването за асоциирано партньорство- 

асоциираният партньор на общинска администрация може да е юридическо лице, което не е в 

разрез с разпоредбите на чл. 10 от ПМС 121/2007 г. Разходите на асоциирания партньор не са 

допустими за финансиране по настоящата процедура. Бенефициентите по настоящата 

процедура могат да възлагат изпълнението на дейности чрез изпълнители, избрани съгласно 

изискванията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки. Разходите на изпълнители по проекта са допустими разходи, в случай 

че съответстват на допустимите разходи по настоящата процедура са допустими  и 

съответстват на разпоредбите на ПМС 249/2007 г. Формата на сътрудничество    между ВиК 

дружество и общинска администрация се определя в зависимост от договореното между двете 

страни. Тясното сътрудничество между ВиК и общинска администрация е гаранция за 

успешна подготовка и изпълнение на проектно предложение. В случай на асоциирано 

партньорство се прилага съответното споразумение. 
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17. Как придобитите активи от реализацията на проекта, собственост на Общината, 

ще бъдат въведени в експлоатация и включени в активите на ВиК дружеството? 

Задължението на бенефициентите за неизвършване на действия, които биха могли да доведат 

до значително изменение на проекта, в т. ч. за непрехвърляне на правото на собственост 

върху инфраструктурата, изградена в резултат на изпълнението на договора за безвъзмездна 

финансова помощ за период от най-малко 5 години от датата на завършването на проекта е в 

съответствие с чл. 57, параграф 1 от Регламент № 1083/2006. В чл. 57, параграф 1 от 

Регламент № 1083/2006 са посочени конкретните хипотези, в които се счита, че е налице 

значително изменение на проекта, като е посочено, че за такова се счита и изменение, 

произтичащо от промяна в собствеността на инфраструктурата.  

В тази връзка обръщаме внимание на следното: 

Съгласно т. 2.3 от насоките за кандидатстване, Бенефициентът е длъжен да спазва 

разпоредбите на действащото законодателство за предоставяне на държавни помощи както 

при изпълнението на проекта, финансиран чрез оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.”, така и при определянето на оператор на инвестицията. Определянето на 

предприятие, което да извършва дейности по последваща експлоатация на изградените 

съоръжения и да предоставя ВиК услуги трябва да се извърши при спазване на европейските 

и национални нормативни актове в областта на държавните помощи.  

18. За общината в качеството и на бенефициент няма да възникне право на 

приспадане на данъчен кредит, тъй като последващите доставки на ВиК услуги 

ще се изпълняват от търговско дружество ВиК ООД Габрово, а не от Община 

Габрово. На етапа на подготовката на проектна документация за интегриран 

проект за водния цикъл инвестицията се третира като “доходна” и ДДС се явява 

недопустим разход. Молим за становище.  

В Приложенията към насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Анекс 5 – 

Указание на Министерство на финансите  № 91-00-52/27.08.2007 г. / Приложение №2/ 

относно третиране на данък върху добавена  стойност като допустим разход при изпълнение 

на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, е разяснен горепосочения казус. 

 

19. ВиК дружеството е сключило договор за проектиране т.е изготвянето на 

технически проект за реконструкция на водопровод може ли общината да 

включи тези разходи в бюджета и ще бъдат ли признати. 

Не. Допустими разходи, извършени по допустими дейности могат да бъдат възстановявани на 

бенефициент, само в случай че са извършени от него. В допълнение едно от тринадесетте 

изисквания за допустимост на разход е „ (разходите )-.. да не са финансирани по друг проект, 

програма или друга схема, финансирани от публични средства, средства от държавния 

бюджет и/или бюджета на Европейските общности.” Неправомерно изплатени разходи към 

бенефициент подлежат на  връщане в бюджета на програмата. Един от документите които се 

изискват към Насоките за кандидатстване по настоящата процедура е Приложение „В”- 

Декларация, че проектът и дейностите в него не са  предмет на финансиране от друг проект, 

програма или схема финансирана от публични средства, средства от националния бюджет 

и/или бюджета на Европейските общности. 
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20. При реконструкция на уличните водопроводни и канализационни мрежи ще се 

засегнат съществуващите В и К отклонения. Изготвените проекти третират 

подмяната на тези отклонения и съгласно Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за 

условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 

водоснабдителните и канализационните системи чл.7 ал.3 изграждането, ремонта 

и подмяната им е ангажимент на операторите т.е. общинските експлоатационни 

дружества. Съгласно чл.5 и чл.6 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. услугата 

водоснабдяване трябва да достига до всеки имот, а услугата канализация отвежда 

водите от всеки имот. От техническа гледна точка е логично при 

реконструкцията и рехабилитацията на главни клонове от В и К мрежи в 

урбанизирани територии да се подменят и прилежащите отклонения за сгради. 

Ще се финансира ли от ОП „Околна среда 2007-20013” изграждането на тези 

съоръжения, необходими за правилното експлоатиране на реконструираната В и 

К мрежа? 

Да, с изключение на обектите допустими за финансиране и попадащи в обхвата на ОП 

”Регионално развитие”. Съгласно установената разграничителна линия между ОП „Околна 

среда 2007-2013 г.”  и Оперативна програма „Регионално развитие” по отношение на 

пречистването на отпадни води и водоснабдяването ОП „Регионално развитие” ще 

финансира, където е необходимо, само компоненти отнасящи се до изграждането, 

реконструкцията и рехабилитацията на водоснабдителни и канализационни връзки и 

компоненти, свързвайки главни мрежи до отделни обекти на икономическата и социалната 

инфраструктура, допустими за финансиране и попадащи в обхвата на ОП „Регионално 

развитие”.  

21. Какви документи ще бъдат приети като доказателство, че агломерацията е над 

2000 е.ж., тогава, когато тя не е включена в приложенията към Програма за 

прилагане на изискванията на Директива 91/271/ ЕИО (Приложение І и 

Приложение ІІ от насоките за кандидатстване)? 

Допустимо е представянето на доказателства за броя екв.жители в прединвестиционно 

проучване, идеен, работен и технически проект, данни от ВиК и други, но придружени със 

становище от съответната басейнова дирекция.  Към формуляра за кандидатстване и 

проектното предложение се прилагат всички доказателства, въз основа на които се доказва 

броят на еквивалент жителите, а също и становището на съответната басейнова дирекция. 

22. Проектът на Община Троян попада в хипотезата на т.Е.4.1. от раздел Е.4. Оценка 

за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитени зони (от НАТУРА 

2000) на Формуляра за кандидатстване. В този случай се прилага Приложение № 

ІІ към формуляра - Декларация на компетентния орган, отговарящ за 

наблюдение на защитените зони, включени в мрежата натура 2000. Как следва да 

постъпи община Троян, при условие, че компетентния орган отказва да подпише 

посочената декларация и вместо това ни предоставя писмено становище в тази 

връзка? 

Прилага се становището на РИОСВ Плевен, а декларацията се предоставя отново за подпис 

пред РИОСВ. 
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23. Проектът включва реконструкция и строителство на отделни канализационни 

колектори и профили. В този случай как следва да постъпим при избора на 

изпълнител: 

� като предвидим една обществена поръчка за избор на един изпълнител; 

� като предвидим отделни обществени поръчки за отделните канализационни 

колектори и профили; 

� като предвидим една обществена поръчка с обособени позиции за отделните 

канализационни отклонения? 

 

При избора на изпълнител следва да се прилага Законът за обществените поръчки, съответно 

Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки 

24. Трябва ли и съпътстващите документи да са представени в 10 копия (и по-

специално работния проект за съответния обект) таблицата за оценка на 

административното съответствие е посочен само формулярът и приложенията, но 

без изисквания за съпътстващите документи. 

 Проектните предложения   по настоящата процедура за подбор на проекти се представят под 

формата на попълнен Формуляр за кандидатстване (Приложение Б) заедно с всички 

съпътстващи документи, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване в посочения брой 

и формат. 

25. Трябва ли съпътстващите документи да са представени и на СD – в таблицата за 

оценка на административното съответствие е посочен само формулярът и 

приложенията, но без изискване за съпътстващите документи, а работният 

проект с съпътстващ според Насоките за кандидатстване. 

ДА 

26. Анекс 3 трябва ли да се попълва, тъй като на Заглавната му страница е изписано, 

че е приложим за Приоритет 3; 

ДА. Виж отговор 4.  

27. От Анекс А - има ли определена форма за изискуемия, съгласно т. 17 Бюджет на 

проекта? Припокрива ли се с Раздел Ж от формуляра?  

Бюджетът на проекта е подаден като формат в Приложение З. Раздел Ж на формуляра за 

кандидатстване също  

28. Решението на общинския съвет може ли да определя обекта като приоритетен, без 

той да е включен в определени програми и стратегии? 

ДА. 

29. Трябва ли бюджетът да включва разбивка по единични цени на разходите за 

строителство и възстановяване на настилки, или е достатъчна окрупнена 

стойност? 

ДА. Съответните полета на Приложение З Форма 2 могат да съдържат подполета за 

детайлни и конкретни разходи. 

30. Изисква ли се застраховка за изградената инфраструктура? 
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Изискванията се определят съгласно законодателството за изграждане на съответна 

инфраструктура. 

 

 

31. Финансовият и икономически анализ отделен документ ли да бъде и има ли 

изисквания за това как трябва да изглежда. 

Финансовият и икономически анализ зависи от обхвата на проектните предложения и общата 

стойност на проекта.  Той трябва да бъде представен в отделен самостоятелен документ, като 

основните данни, изчисления и изводи се обобщават и представят и в формуляра за 

кандидатстване, секция „Д” в указаните таблици.  Пълния финансов и икономически анализ, 

заедно с моделите се прилага към формуляра за кандидатстване и на CD.   

Финансовите и икономически анализи, както и анализът разходи ползи за проектите се 

изготвят в съответствие с Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и 

ползи на ЕК от 2002 г.  и с Указания към методиката за изготвяне на анализ за разходите и 

ползите на ЕК, Нов програмен период 2007-2013 г. , Работен документ 4 на ЕК (Приложения 

X и XI към настоящите Насоки за кандидатстване). На тези изисквания е необходимо да 

отговаря и приложената документация по финансовите и икономически анализи, 

включително анализ за разходите и ползите (www.eufunds.bg – Ръководства.) 

  

32. Какви разрешителни по Закона за водите се прилагат към формуляра за 

кандидатстване: 

Изискват се всички разрешителни, които са приложими за конкретния проект.  

 

 

Разяснение 

Препратката по точка 1 от таблицата Ж.2.1. „Изчисляване участието от страна на 

бенефициента” на стр. 25  към З.1.12 (В) да се чете Ж.1. 11(В)  

 

 

 

 


