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Отговори на въпроси по процедура 

BG161P005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на проекти по 

приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”- 4 
 

  

 

1. В параграф 1 към т. 1.4 от насоките за кандидатстване е посочено следното: „ В 

резултат на настоящата процедура проектите, които ще се финансират въз основа на 

нея, се очаква да се подготвят качествени и пълни инвестиционни проектни 

предложения за............”. Каква е дефиницията на УО на ОП „ОС” за „качествени и 

пълни инвестиционни проектни предложения“?  Отговорът на този въпрос е от 

съществено значение за правилното и пълно планиране на подготовката на всички 

документи, които УО на ОП би изискал на по – късен етап при разглеждане на 

бъдещите инвестиционни предложения (т.е. за качествената и ефективна подготовка 

на проектни предложения за техническа помощ). Освен това, уточняването на тази 

дефиниция ще е предпоставка за равноправно третиране на всички потенциални 

участници в процедурата по набиране на проектни предложения. 

 Насоките за кандидатстване по техническа помощ дефинират в типологията дейности, 

както и очакванията за подготовка на пълни и качествени инвестиционни проекти. 

Останалите детайли са дефинирани в съответната нормативна база на ресорните 

министерства. 

 

2. Към точка 1.5.2 Собствен принос” е включена точка (без номер) „Правила по 

отношение на проекти, генериращи приходи”, чийто текст изцяло се отнася 

единствено и само за инвестиционни разходи/приходи от инвестиции. Тъй като 

настоящата процедура е за проекти за техническа помощ, респективно договори за 

услуги, следва ли да считаме, че текстът на цялата точка „Правила по отношение на 

проекти, генериращи приходи” е неприложим за тази точно процедура за набиране 

на проектни предложения? Ако отговорът Ви е отрицателен то считате, че текстът в 

тази точка е приложим и за тази процедура, моля да предоставите методиката, по 

която бенефициентите следва да определят дали даден проект за техническа помощ 

генерира или не приходи.  

 

Разяснението към т.1.5.2. на Насоките за кандидатстване за техническа помощ за проекти 

генериращи приходи е дадено с оглед предварителна информация за бъдещи изпълнители 

на инвестиционнипроекти, как предоставената безвъзмездна помощ ще бъде отнесена към 

процента на изчисляване на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

инфраструктурен проект. 

 

3. В т.2.2.1 „Допустимост на кандидата и партньорите”, подточка (без номер) 

„Изисквания за допустимост на партньорите” е записано следното: “..........Преди 

подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, кандидатът 

следва да изиска от партньора и да представи на Договарящия орган доказателства 

за липсата на обстоятелства по чл.10, ал.1 от ПМС 121/2007, декларирани от 

партньора в хода на процедурата за подбор на проекти..”. Чл. 10, ал. 1 от ПМС 

121/2007 гласи следното: „Безвъзмездна финансова помощ може да получи кандидат, 
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който към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ не попада 

в някоя от категориите, определени в чл.93, параграф 1, чл.94 и чл.96, буква „а” от 

Регламент (ЕО, Евратом) No.1605/2002, приложим към общия бюджет на ЕО”.  

Регламент (ЕО, Евратом) No.1605/2002 е т.нар. финансов регламент на Европейската 

Общност. В чл. 93 от него се описват обстоятелствата, при които кандидат или 

участник в тръжна процедура, ще бъде изключен от по – нататъшно участие в нея. В 

чл. 94 се описват обстоятелствата, при които кандидат или участник в тръжна 

процедура, не може да бъде избран за изпълнител на договора, предмет на тръжна 

процедура. Чл. 96 отново се отнася до тръжни процедури и в буква „а” от него се 

посочва, че даден кандидат или участник в търг мове да бъде изключен от бъдещо 

участие в тръвни процедури за период от максимум 5 години, ако за него е валидно 

някое от обстоятелствата, посочени в чл. 93 и чл. 94. Имайки всичко това предвид 

моля за отговор на следните въпроси:  

Съгласно едно от изискванията за допустимост на партньорите, посочено в т.2.2.1. 

„Допустимост на кандидата и партньорите”, същите трябва да са общини на 

територията на Република България. Имайки това предвид, приложим ли е горе-

цитирания текст за документи, които партньорът трябва да представи преди 

подписване на договор? Ако отговорът е положителен, какви по вид трябва да са 

отделните документи и кой е компетентния орган, който издава всеки отделен вид 

документ, така както те са идентифицирани/разяснени  от УО на ОП? 

ПМС 121/2007 г. чл. 10 може да предостави допълнителна информация за това, които са 

лицата, за които е валидно изискването за представяне на декларация по горепосочения 

член. 

 

4. Съгласно описанието на споразумението, което трябва да се сключи между 

кандидата и партньор/-ите, в него трябва да се посочат и „.....финансовите 

ангажименти на всяка една от страните....”. Задължително ли е партньор/-ите да 

имат финансов ангажимент за реализацията на даден проект за техническа помощ?  

В т.2.2.1. на Насоките за кандидатстване са споменати формите на сътрудничество с 

партньори или асоциирани партньори 

 

5. Има ли стандартен формат на споразумение (разработен от УО на ОП  и валиден за 

тази процедура за подбор на проектни предложения), което трябва да се сключи 

между кандидата и партньор/-ите?  

Няма поставени ограничения върху формата на споразумение, което партньори или 

асоциирани партньори биха могли да сключат с кандидата. 

 

6. В точка 2.2.1 „Допустимост на кандидата и партньорите”, подточка (без номер) 

„Изпълнители” е записано следното: “.......... След подписване на договор за 

безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът съгласува с междинното звено 

проектите на документация за провеждане на процедурите за възлагане на 

обществените поръчки, преди същите да бъдат открити по надлежния ред............... В 

случай на вече проведени процедури за възлагане на обществените поръчки, 

междинното звено ще извършва проверка за спазване на законодателството в 
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областта на обществените поръчки на цялата процедура преди представяне на 

първото искане за плащане.......”. Във връзка с това моля за отговор на следните 

въпроси:  

6.1. Кои части (кои видове документи) от пълните проекти на документация за 

провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки ще бъдат 

изисквани от междинното звено, с оглед тяхното съгласуване?  

6.2. За какъв период от време се извършва съгласуването? Отговорът на този въпрос 

е необходим с оглед изготвянето на реалистичен времеви график и реалистично 

планиране на паричните потоци във времето.  

 

Насоките за кандидатстване указват необходимата документация по обществените 

поръчки, която трябва да бъде предоставена за проверка от междинното звено. 

 

7. Видно от оперативната програма, а също и от други одобрени нормативни 

документи (напр. ПМС 249/17.10.2007), подготовката на даден инвестиционен проект 

включва и изготвянето на пред-проектно проучване (или feasibility study съгласно 

английската версия на оперативната програма). Моля потвърдете, че наличието на 

пред-проектно проучване (т.е. feasibility study) е (1) задължително за качествената и 

пълна подготовка на инвестиционен проект и (2) е дейност, която е допустима за 

финансиране по оперативната програма.  

Съгласно чл. 11, ал. 1 т. 5 от ПМС 249/17.10.2007, разходите за подготовка на пред-

инвестиционни и пред-проектни проучвания са допустими за финансиране по ОП 

„Околна среда 2007 -2013”.  В т.2.2.3 „Допустими разходи” от насоките за 

кандидатстване, освен препратка към  ПМС 249/17.10.2007 е записано и следното 

„......В допълнение, горе-посочените разходи следва да са извършени по отношение на 

дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура...”. В същото време, в 

т. 2.2.2 „Допустими дейности” от насоките за кандидатстване от списъка с допустими 

дейности са изпуснати пред-проектните проучвания и там са останали единствено 

пред-инвестиционните проучвания. От тази гл.т. моля да потвърдите, че изготвянето 

на пред-проектно проучване (т.е. на feasibility study) е допустим разход за 

финансиране, както това е уредено в ПМС 249/17.10.2007 г. 

 

Насоките за кандидатстване разписват допустимите видове дейности и разходи, съгласно 

т.2.2.2 и 2.2.3. 

 

8. В т.2.2.2 „Допустими дейности”, подточка (без номер) „Видове дейности” е посочена 

следната дейност: „...разработване/актуализиране на пред инвестиционни 

проучвания по Наредба 4 на ЗУТ.......”. Пред-инвестиционното проучване не отговаря 

по обхват и съдържание на пред-проектното проучване, описано в анекс „Г” (annex 

“G”) от „Насоките за анализ разходи – ползи за инвестиционни проекти” (Guide to 

cost – benefit analysis of investment projects). От тази гл.т. бихме искали да получим 

отговор на следните въпроси:  

8.1. Допустими ли са за финансиране анализи, проучвания и разработки,  които не са 

включени в обхвата на пред-инвестиционното проучване, така както същото е 

описано в чл. 4 от  Наредба No.4, но които са абсолютно необходими за 

успешната реализация на бъдещите инвестиционни проекти? Пример за такива 
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са институционалните и организационни анализи/проучвания и изготвянето на 

предложения за институционално – организационна рамка (вид, структура, 

начин на формиране, документи за провеждане на процедура за избор, документи 

за работа и  т.н.) на звено/структура, която ще отговаря за експлоатацията и 

поддръжката на съоръженията, които биха били изградени със грантови 

средства от ЕС (по оперативната програма).  

8.2. Тъй като съдържанието на пред-инвестиционно проучване, така както е 

разписано в чл.4 на Наредба No.4, НЕ Е със задължителен характер (т.е. 

съгласно текста на чл.4 „........пред-инвестиционното проучване.....МОЖЕ да 

съдържа......”, след което са изброени различни по вид проучвания, анализи и 

т.н.) моля да обясните как ще се оценява пълнотата на дадено пред-

инвестиционното проучване, изготвено по Наредба No.4 във връзка с готовност 

за (одобрение за) финансиране по приоритет 1 на оперативната програма?  

8.3. Има ли разработено от УО на ОП съдържание на пред-инвестиционно 

проучване по Наредба No.4 за проектни предложения, подготвяни за приоритет 

1 на оперативната програма, което да е разработено така, че да позволява 

проучването на всички въпроси и теми, които на по – късен етап ще са 

необходими за качественото попълване на формуляра за кандидатстване за 

финансиране на инвестиционен проект по приоритет 1 на оперативната 

програма.  

 

За отделни детайли по разработване на проектна документация, необходима за подготовка 

на инвестиционен проект може да се направи справка със Закона за устройство на 

територията и нормативната уредба към него. 

 

9. В т.2.2.3 „Допустими разходи”, подточка (без номер) „Общи условия за допустимост 

на разходите”  е посочено, че „......за да бъдат допустими за финансиране, разходите 

по проекти ......” трябва „........да са действително извършени за проекти, одобрени за 

финансиране в рамките на настоящата процедура....”. моля да обясните как ще се 

прилага това изискване за допустимост за финансиране (т.е. за включване на даден 

разход в договора за безвъзмездна финансова помощ) след като някои видове разходи 

ще се извършват в действителност след като бъде подписан договорът за 

безвъзмездна финансова помощ, т.е. след като вече е приключила оценката дали 

даден разход е допустим за финансиране или не е?  

 

Постановление №249 от 17 октомври 2007г. за приемане на детайлни правила за 

допустимост на разходите по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” 

съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз. 

 

 

10. Възможно ли е да се кандидатства за техническа помощ с проект, който включва 

едновременно реконструкцията на ПСОВ “Камчия” и реконструкция и 

доизграждане на канализационната и водоснабдителната мрежа в к.к. “Камчия” 

 

Да. Общината може да подава проектни предложения за агломерации с над 2000 е.ж., за 

чието управление е отговорна. 
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11. При кандидатстване за техническа помощ трябва ли ПСОВ да бъде собственост на 

общината или се допуска това да стане до втория етап, когато започва изготвянето 

на инвестиционните проекти? 

 

Съгласно кратката предоставена информация и свързаните с това допускания, на 

настоящия етап това не е необходимо. 

 

12. Включване на с. Белчин с 500 реални жители и 2533 екв. жители в обхвата на 

Прилагащата програма 

 

Доказването на посочения брой е.ж. в с. Белчин е възможно на ниво идеен проект. От 

представените данни е видно, че предложеното включване на стопански субект към 

инфраструктура, която ще бъде финансирана с публични средства, представлява 80% от 

товара (замърсяването) на водите. В този случай е необходимо да се изследват 

изискванията за проекти генериращи приходи. 

 

13. По точка 2.4. – “Категоризация на дейностите по проекта” от Формуляра за 

кандидатстване, и по-специално:  

• Определяне на код по т.2.4.1. – “Код на приоритетна тема” – Изготвяното 

предложение от Общината попада в повече от един код (по-специално основно в 

код 46, но има дейности, които са категоризирани с код 45). Как това следва да се 

отрази във Формуляра, където е дадена само една кутийка за вписване на код? 

• Т. 2.4.4. – “Код за икономическа дейност” съответства ли на “Кодове по измерение 

на Стопанска дейност” в Таблица 4 на Приложение 2 на Регламент 1828/2006? 

Какъв код следва да бъде даден на дейности свързани с техническа помощ за 

изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и съпътстваща рехабилитация на 

водопроводна мрежа? По-специално става въпрос за предварителни проучвания, 

ОВОС оценка на съвместимостта, идеен проект и оценка за съответствие? 

• Как следва да бъдат кодирани по т. 2.4.3 описаните по-горе дейности – с код 00 

или с код 01? 

 

Код по приоритетна тема се намира на страница 1 в Насоките за кандидатстване и е 81. 

Код по икономическа дейност може да бъде намерен в указаната интернет страница от 

формуляра за кандидатстване или от страницата на НСИ. Кодът по териториален обхват е 

00. 

14. Колко подробни се очаква да бъдат Техническите Спецификации? 

Техническите спецификации е необходимо да бъдат разработени съгласно изискванията 

на ЗОП и подзаконовите нормативни актове. 

 


