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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ 

Основна цел на кохезионната политика на ЕС е икономическото и социално 

сближаване между държавите-членки на Европейската Общност и в частност на регионите. 

Тази политика произтича от чл. 158 и чл. 159 от Договора за създаване на ЕО и има за цел да 

намали различията в нивото на развитие между отделните региони и да се пребори с 

изоставането на региони или острови в най-неблагоприятно положение, в това число селски 

райони. Осъществяването на целите на кохезионната политика на ЕС се подкрепя от 

структурните инструменти на ЕС, които за периода 2007 – 2013 г. са следните: 

� Европейски фонд за регионално развитие; 

� Европейски социален фонд; 

� Кохезионен фонд. 

Националните приоритети и цели на всяка държава-членка са заложени в Национална 

стратегическа референтна рамка. Тя определя проблемите, които структурните инструменти 

трябва да преодолеят и залага целите, които трябва да бъдат постигнати. НСРР е основният 

документ, на базата на който България договаря с Европейската комисия  усвояването на 

средствата от  Кохезионния и Структурните фондове.   

1.2. ЦЕЛИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.” 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще инвестира в изграждането на 

инфраструктура за околната среда, съгласно поети ангажименти в предприсъединителния 

процес и задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС. По този начин ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.” ще допринесе за растежа на икономиката и подобряването на 

качеството на живота в страната и за изпълнението на следните приоритети на НСРР: 

� подобряване на базисната инфраструктура и 

� подкрепа за балансираното териториално развитие. 

ОП „Околна среда 2007-2013 г.” има следните цели: 

Стратегическа цел: 

� подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и 

развитие на екологичната инфраструктура. 

Специфични цели: 

� опазване и подобряване състоянието на водите; 

� подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите; 

� опазване на биологичното разнообразие и защита на природата. 

За да се постигнат целите на оперативната програма ще бъдат финансирани дейности 

по следните четири приоритетни оси.: 

� приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 

000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали; 
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� приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране 

на отпадъци; 

� приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие; 

� приоритетна ос 4: Техническа помощ. 

 

1.3. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Конкретна цел на Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

“Околна среда 2007-2013 г.” е да подпомогне общинските администрации да подготвят 

качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/реконструкция/модернизация на 

канализационни мрежи и/или ПСОВ и в допълнение, където е необходимо, 

водоснабдителни мрежи и/или ПСПВ С готовите инвестиционни проекти впоследствие  се 

кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” за 

инфраструктурен проект. 

По настоящата процедура ще бъдат финансирани проектни предложения, пряко 

свързани с подготовката на инвестиционни проекти, с които да се кандидатства за 

финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”.   

Обхватът на проектните предложения за техническа помощ трябва да съответства на 

обхвата на проектите, допустими за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 

2007-2013 г.”. 

Следователно,  по настоящата процедура могат да се подават проектни предложения, 

които имат за цел подготовката на инвестиционни проекти във водния сектор: 

• за агломерации над 2 000 е.ж., попадащи в приложенията към Програма за 

прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО (Приложение I и II към 

настоящите насоки); 

• за агломерации над 2000 е.ж., които не са включени в приложенията към 

Програма за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО, но за които 

потенциалният бенефициент докаже, че са над 2000 е.ж; 

• за агломерации под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали 

към общини по Приложение III към настоящите насоки. 

 

Приложените списъци с агломерации (Приложение I и Приложение II) са съставна 

част от Програмата за прилагане на Директива 271/91/ЕИО на Съвета, разработена в 

Република България през 2003 г. Тя определя 430 агломерации (населени места или групи от 

населени места, курорти, вилни селища, квартали на големи градове), за които се изисква 

изграждането на цялостна канализационна инфраструктура, завършване на изграждането 

или реконструкция на канализационни мрежи и ПСОВ съгласно изискванията на Директива 

91/271/ЕИО.  

Съгласно преходните периоди, договорени в присъединителния процес, Република 

България следва да изпълни изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването 

на отпадъчни води от населените места за всички агломерации с над 10 000 е.ж. до 

31.12.2010 г., и за агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж. – до 31.12.2014 г.  

Приложените списъци с агломерации (Приложение I и II) към Програмата за 
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прилагане на Директива 91/271/ ЕИО са само индикативни, тъй като са изготвeни през 2003 

г. В следствие на естествените процеси в населените места в страната част от тях, които не 

са били включени в приложените списъци с агломерации през 2003 г., към настоящия 

момент може да са достигнали над 2 000 е.ж..  

С оглед на това, за агломерации над 2 000 е.ж., които не са включени в приложенията 

към Програма за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ ЕИО, потенциалният 

бенефициент трябва да докаже, че са над 2 000 е.ж, за да може да кандидатства за 

финансиране на проектите си по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. 

Съгласно изискванията на Директивата, осигуряване на пречистване за отпадъчните 

води в агломерации с по-малко от 2 000 е.ж. не е задължително, когато липсва изградена 

централизирана канализационна мрежа. Въпреки това в рамките на настоящата процедура 

могат да кандидатстват и проекти за подготовка на инвестиционни проекти и агломерации с 

по-малко от 2 000 е.ж., които се намират в градски агломерационни ареали (Приложение III).  

За финансирането на дейности във водния сектор за агломерации с по-малко от 2 000 е.ж. 

извън 33-те общини от градски тип, посочени в Приложение III, кандидатите могат да 

кандидатстват по Националната програма за развитие на селските райони.   

 

Индикаторите, чрез които се измерва постигането на целта на настоящата 

процедура, са: 

• брой подготвени проектни предложения; 

• брой и вид техническа помощ, финансирана по настоящата процедура; 

• брой и вид населени места/агломерации, за които са подготвени проектни 

предложения; 

• очакван брой обслужвано население, предвидено в подготвените проектни 

предложения; 

• очаквана стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за 

кандидатстване по приоритетна ос 1; 

• процент на инвестиционните проекти, подготвени с финансиране по 

настоящата процедура, които са одобрени за последващо финансиране по ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.”. 

 

1.4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

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 

изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или ПСОВ и в 

допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи и/или ПСПВ, с които в 

последствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 

2007-2013 г.”  
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1.5. ФИНАНСОВА РАМКА  

1.5.1. Общ  размер на средствата по настоящата процедура 

Реализацията на приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, и в частност на 

настоящата процедура, се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз в размер 

на 80% от общите допустими разходи, и съответно в размер на 20% – от национални 

средства. 

Общият размер на средствата, които ще бъдат договорени по настоящата процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е:   

 

Процедура /референтен номер 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от КФ 

80% 

Национално 

съфинансиране 

20% 

 “Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 

на Оперативна програма 

“Околна среда 2007-2013 г.” 

BG161PO005/08/1.30/01/01 

74 034 219 лв. 59 227 375 лв. 14 806 844 лв.  

Договарящият орган си запазва правото да не разпредели напълно посочената по- 

горе сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, отговарящи на 

предварително зададените критерии.  

1.5.2. Собствен принос  

Размерът на помощта по настоящата процедура за подбор на проектни предложения 

може да възлиза до 100% от допустимите разходи. Въпреки това кандидатът трябва да 

осигури достатъчно налични средства, за да покрие първоначалното заплащане на разходите 

по проекта, преди разходваните средства да му бъдат възстановени по ОП “Околна среда 

2007-2013 г.”. 

В случай че за изпълнението на проекта са необходими разходи, които не са 

допустими, съгласно разпоредбите на Постановление № 249 на Министерския съвет от 17 

октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по 

оперативна програма ”Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз  (ПМС 249/2007, обн. ДВ. 

бр.86 от 26 октомври 2007 г.)(ПМС 249/2007) и т. 2.2.3 от настоящите насоки за 

кандидатстване, тези разходи трябва да са посочени в бюджета на проектното предложение 

(табл. 4.1 на Формуляра за кандидатстване). Следва да се има предвид, че за тези разходи не 

може да се иска финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”.   

Кандидатът трябва да представи доказателство, че е осигурил достатъчно налични 

собствени средства за финансирането на недопустими разходи чрез един или повече от 

следните документи:  

� решение на Общинския съвет, с което се приема или изменя годишният бюджет 

на общината, като в бюджета са включени горепосочените разходи; 

� решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на съгласие 

за получаване на кредит от определена банка или друга финансова институция, а 



Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 

 стр. 7  

също и писмено предварително съгласие/намерение от тази банка/финансова 

институция за финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде 

финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”;  

� решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на съгласие 

за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за 

финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП 

“Околна среда 2007-2013 г.”;   

� приложен договор за безлихвен заем от ПУДООС; 

� приложен договор за заем от банка; 

� други. 

 

Правила по отношение на проекти, генериращи приходи 

За „проекти, генериращи приходи” по смисъла на чл. 55 от Регламент на Съвета (EO) 

№ 1083/2006 от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 

фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999, стойността на допустимите разходи не 

следва да надвишава разликата между текущата стойност на инвестиционните разходи и 

текущата стойност на нетните приходи от инвестицията за период от 30 години. 

Когато само част от инвестиционните разходи за "проект, генериращ приходи" са 

допустими за финансиране, нетните приходи се разпределят пропорционално между 

допустимата и недопустимата за финансиране част на инвестиционните разходи. 

Проектите по настоящата процедура не се очаква да генерират приходи и поради това 

могат да бъдат финансирани до 100% от допустимите разходи.  

Въпреки това кандидатите следва да имат предвид, че разходите за подготовка на 

инвестиционния проект са част от инвестиционните разходи и при последващо 

кандидатстване по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” за финансиране на изграждането на 

предвидената инфраструктура, предоставеното финансиране чрез настоящата процедура за 

техническа помощ ще бъде взето предвид при изчисляването на нивото на финансиране по 

оперативната програма.  

1.6.  ДОГОВАРЯЩ ОРГАН  

Договарящият орган по смисъла на Постановление № 121 на Министерски съвет от 

31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и по 

Програма ФАР на ЕС (ПМС 121/2007, обн. ДВ. бр.45 от 8 юни 2007г.) не е еднозначно 

определен в рамките на Министерството на околната среда и водите.  Дирекция 

„Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ, поради това, че е определена за 

управляващ орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълнява следните задачи, вменени 

на Договарящия орган по ПМС 121/2007: 

� изготвя и публикува на Интернет страницата индикативна годишна работна 

програма за предстоящите процедури за подбор на проекти; 

� оповестява широко и достъпно провеждането на процедура за подбор на 

проекти; 
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� публикува обява (заедно с насоките за кандидатстване) за откриване на 

процедура за подбор на проекти и организира разяснителни кампании; 

� получава запитванията на кандидатите във връзка с попълването на 

формулярите; 

� публикува „въпроси и отговори”; 

� получава и регистрира проектните предложения; 

� уведомява писмено кандидатите за резултата от процедурата в нормативно 

установените срокове. 

Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” в МОСВ поради това, че е 

определена за междинно звено на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълнява следните 

задачи, вменени на Договарящия орган по ПМС 121/2007: 

� организира и извършва оценката на получените в срок проектни предложения; 

� изготвя проект на договор за безвъзмездна финансова помощ. 

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се подписва от 

министъра на околната среда и водите от една страна и от кмета на общината-бенефициент 

по проекта от друга страна.  

 

2. ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА 

ПРОЦЕДУРА  

Тези насоки установяват правилата за представяне, подбор и оценка на проектни 

предложения по настоящата открита процедура на конкурентен подбор с краен срок за 

кандидатстване. 

Кандидатстването по настоящата процедура за подбор на проекти се осъществява въз 

основа на подаване на проектно предложение от потенциалния бенефициент.  

2.1. ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

Процедурата за подбор на проектни предложения обхваща периода от публикуване 

на обявата за откриване на процедурата до сключването на договорите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ.   

Процедурата за подбор на проектни предложения преминава през следните основни 

етапи: 

• публикуване от договарящия орган на обявата за откриване на процедурата, насоките 

за кандидатстване и съпътстващите документи; 

• разяснения във връзка с документите, искани от кандидатите и давани от 

договарящия орган в рамките на срока, посочен в настоящите насоки; 

• предоставяне от кандидатите на управляващия орган на ОП “Околна среда 2007-2013 

г.” проектни предложения в предвидения срок, посочен в настоящите насоки; 

• получаване и регистриране на проектните предложения от управляващия орган на 

ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и предоставяне на постъпилите в срок проектни 

предложения на оценителната комисия, назначена от ръководителя на междинното 

звено; 
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• извършване на оценка (административна оценка, оценка за допустимост и техническа 

и финансова оценка) на проектните предложения от оценителната комисия съгласно 

критериите и методологията, които са част от настоящите насоки и изготвяне на 

доклад, вкл. списък на проектните предложения, които се предлагат да бъдат 

финансирани по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и размера на финансирането;  

• предоставяне на доклада на оценителната комисия на ръководителя на управляващия 

орган за одобрение; 

• свикване от ръководителя на управляващия орган на Комитета за избор и 

координация на проекти, когато докладът на оценителната комисия бъде одобрен; 

•  извършване от Комитета за избор и координация на проекти на секторна и 

териториална координация и приоритизация, с цел предотвратяване на двойно 

финансиране  на проекти или дейности и изготвяне на доклад, вкл. списък на 

проектните предложения, които се предлагат да бъдат финансирани от ОП “Околна 

среда 2007-2013 г.” и размера на финансирането; 

• предоставяне на доклада на Комитета за избор и координация на проекти на 

ръководителя на управляващия орган за одобрение; 

• издаване на решение от ръководителя на управляващия орган за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, когато докладът на Комитета за избор и 

координация на проекти бъде одобрен; 

• уведомяване на кандидатите за решението на ръководителя на управляващия орган и 

за това, дали техният проект е получил безвъзмездна финансова помощ; 

• подготовка от междинното звено и бенефициента на проекта на договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект, одобрен за финансиране 

по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, въз основа на образеца на договор, Приложение 

№ IV  към настоящите насоки за кандидатстване; 

• подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

проект, одобрен за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” от министъра на 

околната среда и водите и кмета на съответната община-бенефициент. 

Проектните предложения ще се оценяват и класират в низходящ ред съобразно 

получената оценка, като за финансиране ще се одобряват проектите по реда на класиране до 

покриване на предварително определените и обявени финансови средства по настоящата 

процедура. 

 

Оценка на капацитета на бенефициента 

Паралелно с оценката на проектното предложение ще се извършва и оценка на 

капацитета на потенциалния бенефициент, кандидатстващ по настоящата процедура 

за подбор на проекти, съгласно изискванията на чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 

1828/2006 от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент 

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и на 

Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за 

регионално развитие.  

С цел улесняване на процеса на тази оценка, към формуляра за кандидатстване се 

попълва и подава предварителен Въпросник – Приложение З. В оригиналния пакет от 
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документи Въпросникът се изисква в два оригинала с цел след отваряне на проектните 

предложения от оценителната комисия, нейният председател да предаде единия оригинал на 

ръководителя на междинното звено за стартиране на процедурата за оценка на капацитета 

на бенефициента.  

 Информацията по въпросника е изходна както за оценка на информацията по т. 1.4. и 

т. 3.6. от формуляра за кандидатстване, така и за оценката на капацитета на бенефициента.  

Междинното звено има право да изисква и представянето на документи, доказващи: 

• административния капацитет на бенефициента;  

• капацитета на бенефициента да извършва възлагане на обществени поръчки по 

правилата на Закона за обществените поръчки;  

• капацитета на бенефициента във връзка с финансовото управление и контрол на 

проекта и ефективността на счетоводната система на бенефициента;  

• капацитета на бенефициента във връзка с мониторинга по проекта.      

При оценката на капацитета на бенефициента екип от междинното звено има право 

да извършва проверка на място. Целта на тази проверка е да се удостоверят обстоятелствата, 

заявени от бенефициента.  

След подаването на проектното предложение, междинното звено информира 

кандидата за предстояща проверка на място с цел извършване на оценка на капацитета на 

бенефициента. 

Кандидатстващата община – потенциален бенефициент по ОП “Околна среда 2007-

2013 г.” е длъжна да осигури достъп на екипа на междинното звено, извършващ проверката 

на място, както и да предостави информацията и документите, изисквани от проверяващия 

екип. 

Оценката има за цел да установи доколко бенефициентите по програмата могат да 

изпълняват задачите по усвояването на средствата по СФ и КФ на ЕС и да даде препоръки за 

подобряване/създаване на този капацитет.   

Оценката на капацитета на бенефициента завършва с доклад на междинното звено.  

Въз основа на доклада на междинното звено за оценката на капацитета на 

бенефициента, управляващият орган извършва оценка на риска и предлага мерки за 

ограничаване на риска при изпълнението на проекта (напр. увеличаване на честотата на 

проверките на място и други). Предложените мерки стават неразделна част от договора с 

бенефициента. 

 

2.2. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА 

Към настоящата процедура за подбор на проектни предложения са приложими три 

категории критерии за допустимост: 

� допустимост на кандидата и партньорите – организациите/институциите, 

които биха могли да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и техните партньори (2.2.1.); 

� допустимост на дейностите – за какъв тип проекти може да бъде отпусната 

безвъзмездна финансова помощ (2.2.2); 
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� допустимост на разходите – видове разходи, които могат да бъдат 

финансирани по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и които ще бъдат взети предвид при изчисляване на размера 

на безвъзмездната финансова помощ (2.2.3). 

2.2.1. Допустимост на кандидата и партньорите  

Изисквания за допустимост на кандидата  

„Кандидат” е организацията/институцията, която разработва и подава проектно 

предложение с цел бъдещо изпълнение на одобрен проект. Ако бъде одобрен съответният 

проект, кандидатът подписва договор и става бенефициент на безвъзмездна финансова 

помощ. Кандидатът по процедурата за подбор на проектни предложения може да има 

партньори и асоциирани партньори, които да участват в подготовката и изпълнението на 

дейностите по проекта.   

За да бъде допустим за съфинансиране, кандидатът трябва да отговаря на следните 

изисквания:  

а) да бъде община на територията на Република България; 

б) да бъде община, в рамките на която попада  агломерация над 2 000 е.ж. и/или да е 

община, включена в Приложение III на настоящите насоки; 

в) 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; 

г) да бъде пряко отговорен за подготовката и управлението на проекта (да не е 

посредник при извършването на тези дейности). 

 

По ОП “Околна среда 2007-2013 г.” няма да бъдат финансирани проектни 

предложения от кандидати, за които по време на процедурата за подбор на проекти е 

установено че: 

� попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93 параграф 1, чл. 94  и чл. 96 

параграф 2 буква „а” от Регламент 1605/2006; 

� в отговор на исканата от договарящия орган информация, като условие за 

кандидатстване по процедурата за подбор на проектни предложения, е 

представена невярна информация или не е представена изисквана информация 

и/или 

� са направили опит да получат поверителна информация или да повлияят на 

оценителната комисия, на Комитета за избор и координация на проекти или на 

договарящия орган при провеждане на процедурата за подбор на проекти. 

Обстоятелствата по изискванията на чл. 93 параграф 1, чл. 94 и чл. 96 параграф 2 

буква ‘а”  се доказват с декларация по образец – Приложение Е.   

 

Изисквания за допустимост на партньорите 

Кандидатът по проекта може да включи в разработването и изпълнението на 

проектите и партньори или асоциирани партньори, в случай че това е необходимо за 

изпълнението на проекта.   
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Партньорството не трябва да бъде самоцел, а следва да води до по-ефективно 

разработване, управление и/или изпълнение на проекта.   

 

Партньор/и 

„Партньорите” участват в подготовката и/или изпълнението и/или финансирането 

на проекта. Направените от тях разходи в хода на проекта са в същата степен допустими, 

както и разходите направени от кандидата. Партньорите по настоящата процедура за подбор 

трябва да отговарят на същите изисквания за допустимост, както и кандидатите. 

Асоциирани партньори 

„Асоциирани партньори” са юридически лица с държавно или общинско участие, 

подпомагащи изпълнението на проекта. Разходите, направени от асоциираните партньори, 

са недопустими за възстановяване по оперативната програма.  Въпреки това стойността на 

разходите, направени от асоциирани партньори следва да бъде включена в общата стойност 

на проекта. Не е задължително асоциираните партньори да бъдат допустими бенефициенти 

по оперативната програма или по настоящата процедура. 

Юридически лица, които не са бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, не могат да бъдат асоциирани 

партньори ако: 

• са в несъстоятелност или в процес на прекратяване, тяхната дейност се управлява от 

съд, са сключили по споразумение с кредитори, са преустановили стопанска дейност, 

са обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в аналогично 

положение, което произтича от сходна процедура, предвидена в националното 

законодателство или в нормативни документи; 

• са осъдени за закононарушение, свързано с професионалното им поведение, чрез 

решение, което има действие на res judicata; 

• признати са за виновни за тежки, неправомерни действия при упражняване на 

професионална дейност, доказани с всякакви средства, които договарящият орган 

може да оправдае; 

• не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване 

или плащане на данъци в съответствие юридическите разпоредби на държавата, в 

която е тяхното място на стопанска дейност, или разпоредбите на държавата на 

договарящия орган, в която ще се изпълни договора; 

• били са обект на решение, което има действие на res judicata за измама, корупция, 

участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, която е 

пагубна за финансовите интереси на Общността; 

• вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на 

безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, са били обявени в 

тежко нарушение на договора поради неизпълнение на своите договорни задължения  

• са виновни за предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на 

информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в 

процедурата за сключване на договора или не предоставят тази информация; 

• са изключвани от процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ, финансирана 

от бюджета, за максимален срок от 5 години. 

 

        Горепосочените обстоятелства се доказват с декларация по образец  (Приложение Ж). 
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Горните изискванията се прилагат съответно и за управителите или за членовете на 

управителните органи на кандидатите – юридически лица, а в случай, че членове на 

управителните органи са юридически лица – за техните представители в съответния 

управителен орган.  

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.  

По ОП “Околна среда 2007-2013 г.” няма да бъдат финансирани проектни 

предложения на кандидати, за чиито партньори/асоциирани партньори по време на 

процедурата за подбор на проекти е установено че: 

� партньорът/асоциираният партньор попада в някоя от категориите, определени в  

чл. 93 параграф 1, чл. 94  и чл. 96 параграф 2 буква „а” от Регламент 1605/2006 

и/или 

� в отговор на исканата от договарящия орган информация, като условие за 

кандидатстване по процедурата за подбор на проектни предложения, са 

представили невярна информация или не са представили изисквана  информация 

и/или 

� са направили опит да получат поверителна информация или да повлияят на 

оценителната комисия, на Комитета за избор и координация на проекти или на 

договарящия орган при провеждане на процедурата за подбор на проекти. 

Кандидатът, партньорите и/или асоциираните партньори сключват помежду си 

споразумение, което определя подробно и точно правата и задълженията на страните, 

разпределението на функциите и задачите по подготовката на проектното предложение, 

планирането, управлението и изпълнението на дейностите по проекта, включително 

финансовите ангажименти на всяка една от страните. При подготовката и подписването на 

споразумението следва да се има предвид,  че разплащанията в рамките на проекта се 

извършват от Договарящия орган само по сметката, посочена в договора за безвъзмездна 

финансова помощ.  

Споразумението между кандидата, партньорите и асоциираните партньори се 

представя при кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. В случай че то противоречи на условията на настоящите насоки или 

общите условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

Договарящият орган може да поиска от кандидата да промени условията на споразумението.  

В случай че кандидатът откаже или не може да се съобрази с предложенията на 

Договарящия орган, последният има право да откаже да подпише договора за безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

Изпълнители  

Бенефициентът по договор за безвъзмездна финансова помощ има право да сключва 

договори с изпълнители за осъществяването на дейности по проекта.  

При избора на изпълнителите на дейностите по проекта, бенефициентът прилага 

правилата на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му.  

Партньорите на кандидата, при възлагане на обществени поръчки за дейности, включени в 

проекта, кандидатстващ за финансиране/финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, не 
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могат да участват като потенциални изпълнители в процедурите по Закона за обществените 

поръчки и да бъдат избирани за изпълнители на тези дейности.   

Междинното звено на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” осъществява предварителен, 

текущ и последващ контрол за спазване от страна на бенефициента на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки. 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. Съгласува се и цялата документация по сключване на договор, 

включително и измененията по него. В случай на вече проведени процедури за възлагане на 

обществените поръчки, междинното звено ще извършва проверка за спазване на 

законодателството в областта на обществените поръчки на цялата процедура преди 

представяне на първото искане за плащане.  

В случай че се констатират нередности при провеждането на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки или при изпълнението на договора с изпълнителя, 

Договарящият орган си запазва правото да откаже възстановяване на средства или да иска 

възстановяване от кандидата на вече платени средства за разходите, направени в резултат на 

процедура, проведена по незаконосъобразен начин. 

2.2.2. Допустими дейности 

Определение: 

Всеки проект включва една или няколко дейности, които трябва да доведат до 

постигане на заложените цели, в съответствие с настоящата процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Продължителност: 

Максималният срок за изпълнение на проекта по настоящата процедура не трябва да 

надвишава 18 месеца от подписването на договора. Представеният график за възлагане на 

обществени поръчки трябва да предвижда сключване на договор с изпълнител най- късно до 

6 месеца след подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Териториален обхват: 

Република България. 

Видове дейности: 

Всички дейности, включени в проектните предложения, следва да са пряко свързани 

с подготовката на инвестиционни проекти за изграждане/реконструкция/модернизация на 

канализационна мрежа и/или ПСОВ, а където е необходимо – и 

изграждане/реконструкция/модернизация на водоснабдителна мрежа и/или ПСПВ в 

агломерации с над 2 000 е.ж. или в агломерации с под 2 000 е.ж., попадащи в градски 

агломерационни ареали.  Проектните предложения за техническа помощ могат да включват 

една или комбинация от няколко дейности, изброени по-долу, така че да доведат до 

разработването на инфраструктурно проектно предложение, готово за последващо 

кандидатстване по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”.   

Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани, са: 

(1) разработване/актуализиране на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 на 

Закона за устройство на територията; 
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(2) експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга 

техническа документация; 

(3) дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, 

оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни по 

Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие ; 

(4) дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите; 

(5) провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по 

законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗВ) или при поемане на 

общински дълг; 

(6) юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по Закона за водите, 

Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията; 

(7) проектиране, вкл. разработване/актуализиране на идейни или технически и работни 

проекти; 

(8) дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни за строеж; 

(9) изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите 

(за проекти над 25 млн. евро, съгласно насоките на Европейската комисия, а за 

проекти под 25 млн. евро, съгласно методическите указания на Министерството на 

финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти (www.eufunds.bg – 

Ръководства); 

(10) подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, 

включени в бъдещия инфраструктурен проект; 

(11) попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия  

инвестиционен проект. 

 

Кандидатите задължително трябва да включат в предложението си и следните 
видове дейности:  

(1) одит на проекта – преди подаването на окончателния доклад по проекта е необходимо 

да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма 

(неговата цел е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и 

обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по 

целесъобразен и законосъобразен начин). Докладът от одита се прилага към 

окончателния доклад по проекта;   

(2) мерки за информация и публичност, вкл. подготовка, публикуване и разпространение 

на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз (съгласно указанията за 

изпълнение на мерки за информация и публичност, включени в образеца на договор – 

Приложение № IV). 

 

ВАЖНО: 

При последващо кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект е 

необходимо кандидатът да е уредил собствеността на терена, върху който се предвижда да се 

осъществи строителство. 

  Следва да се има предвид, че дейности и разходи, свързани с придобиване на земя 

или учредяване право на строеж и други ограничени вещни права, не са допустими за 

възстановяване разходи по настоящата процедура.   
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Разходите, свързани с придобиването на земята, са допустим разход при 

кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект, но при спазване разпоредбите на 

чл. 7 от ПМС 249/2007.  

 

Инвестиционните проекти, които се подготвят, трябва да отговарят на следните 

условия: 

� да се отнасят за агломерации с над 2 000 е.ж. или за агломерации с под 2 000 

е.ж., съгласно  Приложение III; 

� да включват реализирането на една или няколко от дейностите, предвидени 

като допустими по приоритетна ос 1 на оперативната програма, а именно:  

изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или 

ПСОВ и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи  и/или 

ПСПВ, с които в последствие да кандидатстват за финансиране по 

приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. 

� да предвиждат 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. 

 

Недопустими дейности  

Недопустими дейности по настоящата процедура са:  

� дейности, отнасящи се за агломерации с под 2000 е.ж. извън посочените в 

Приложение III на настоящите насоки; 

� строително-монтажни дейности; 

� дейности, свързани с придобиването на земя или учредяването на право на 

строеж и други ограничени вещни права; 

� закупуване на оборудване и съоръжения; 

� всякакви дейности от търговски характер, генериращи приходи за кандидата; 

� дейности, свързани с политически партии; 

� благотворителни дейности и дарения. 

 

Брой предложения на кандидат/партньор 

Кандидатите могат да подават едно или повече проектни предложения по настоящата 

процедура за подбор на проекти, като е задължително всеки един проект да се отнася за 

подготовката на едно ясно определено инвестиционно предложение, с конкретно дефиниран 

обхват и подробна обосновка на необходимостта от него.  

За един и същ инвестиционен проект не могат да се подават повече от едно проектно 

предложение за предоставяне на техническа помощ по настоящата процедура. 

Когато едно лице е посочено като партньор на някой кандидат и са приложени 

необходимите доказателства за това партньорство, това лице няма право да подава 

самостоятелно проектно предложение за същия проект за техническа помощ като водещия 

партньор.   
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Лице, посочено като партньор на друго лице, може да подава самостоятелно 

проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.”, при условие че това проектно предложение е различно от предложението, за което е 

кандидатствал водещият партньор. 

2.2.3. Допустими разходи  

При изчисляване на безвъзмездната финансова помощ ще бъдат взети предвид само 

„Допустимите разходи”. Въпреки това кандидатът следва да представи в бюджета всички 

разходи, необходими за изпълнението на проекта, включително и недопустимите.  

Бюджетът трябва да съдържа както разходи, които бенефициентът смята да извърши след 

одобрението на проектното предложение, така и такива, които той вече е направил преди 

подаването на проектното предложение във връзка с изпълнението на проекта.    

За да бъдат допустими разходите, направени преди подаването на проектното 

предложение, те трябва да отговарят на всички общи изисквания за допустимост по ПМС 

249/2007 и на специфичните изисквания на настоящата процедура, както и да са направени 

във връзка с дейности, допустими по настоящата процедура.  

В интерес на кандидата е да представи реалистичен и икономически изгоден 

бюджет. В хода на оценката на проектното предложение, по преценка на оценителната 

комисия, бюджетът може да бъде коригиран. Основание за извършване на корекцията може 

да бъде установяването на факти, че заложените в бюджета стойности не отговарят на 

пазарните реалности или че при изчисляване на максималния размер на безвъзмездна 

финансова помощ са включени и недопустими разходи.  

Нормативна база 

Разходите, допустими за финансиране в рамките на процедура „Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.”, трябва да отговарят на разпоредбите на чл. 56 от Регламент 

(EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 

фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999, чл. 3 от Регламент (EО) № 1084/2006 на 

Съвета от 11 юли 2006 година за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент 

(ЕО) 1164/94, Постановление № 62 на Министерския съвет от 21.03.2007 г. за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за 

финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 30.03.2007 г., в сила от 1.01.2007 г.) 

(ПМС 62/2007) и ПМС 249/2007. 

Общи условия за допустимост на разходите  

За да бъдат допустими за финансиране, разходите по проекти, съфинансирани в 

рамките на настоящата процедура, следва да отговарят на следните общи условия за 

допустимост на разходите, в съответствие с чл. 2 на ПМС 249/2007: 

• да са законосъобразни; 

• да попадат в обхвата на съфинансиране от Кохезиония фонд на Европейския съюз 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за 

създаване на Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94; 

• да са действително извършени за проекти, одобрени за финансиране в рамките на 

настоящата процедура за подбор на проекти по Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.” от ръководителя на управляващия орган в съответствие с 
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критериите за избор на проекти, одобрени от Комитета за наблюдение на 

оперативната програма; 

• да са заложени в договор за безвъзмездна финансова помощ; 

• изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално 

законодателство и по-специално със Закона за обществените поръчки и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

• да са извършени в парична форма; 

• да са извършени от бенефициент, определен като допустим в рамките на 

настоящата процедура за подбор на проекти по оперативната програма; 

• да са извършени срещу съответните разходооправдателни документи – фактури 

и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, описани в 

договора за безвъзмездна финансова помощ; 

• да са действително извършени и платени през периода за допустимост на 

разходите по настоящата процедура за подбор на проекти; 

• да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, 

определени в чл. 27 и 28 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 

юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 

Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на 

Съвета от 13 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности; 

• да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента и да 

могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна пътека; 

• да са базирани на единични цени, които не надвишават фиксираните в договора за 

обществена поръчка цени, ако това е приложимо; 

• да не са финансирани по друг проект, програма или друга схема, финансирана от 

публични средства, средства от националния бюджет и/или от бюджета на 

Европейската общност. 

В допълнение, горепосочените разходи следва да са извършени по отношение на 

дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура. 

Период на допустимост на разходите 

Разходи, свързани с дейности по проекти, одобрени за финансиране в рамките на 

настоящата процедура, следва да бъдат извършени в периода между сключването на 

договора за безвъзмездна финансова помощ и изтичането на срока на договора за 

безвъзмездна финансова помощ.  Разходи, свързани с дейности по одобрени за финансиране 

проекти по настоящата процедура за подбор на проекти, извършени преди сключването на 

договора за безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране, в случай че:  

а) отговарят на общите условия за допустимост по чл. 2 на ПМС 249 /2007 и 

специфичните условия за допустимост на разходите по настоящата процедура;  

б) бенефициентът докаже мотивирано във формуляра за кандидатстване 

необходимостта от стартиране на дейностите преди сключването на договора.  

 



Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 

 стр. 19  

Доказателствени документи за разходите 

Допустими за финансиране в рамките на настоящата процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ са разходи за авансови, междинни и окончателни плащания.  

В случай че удостоверяването на съответния разход не може да се извърши с 

фактура, извършването на разхода се доказва с документ с еквивалентна на фактура 

доказателствена стойност по смисъла на българското законодателство. 

По отношение на настоящата процедура за документи с еквивалентна на фактура 

доказателствена стойност ще се считат документи, които се издават при наличието на 

следните кумулативно дадени обстоятелства: 

• не може да се издаде фактура по действащото българско законодателство; 

• съдържа всички основни реквизити на фактура; 

• издаден е съобразно изискванията на действащото законодателство на 

издателя й; 

• предоставено е заверено извлечение на изискванията на действащото 

законодателство на издателя й в случаите, когато то не е българското. 

 

Детайлно описание на допустимите за финансиране разходи 

За допустими за финансиране в рамките на настоящата процедура за подбор на 

проекти се приемат следните видове разходи: 

• разходи, свързани с разработването на аналитични документи, експертни анализи, 

хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа 

документация, прединвестиционни и други проучвания, необходими за 

подготовката на инвестиционния проект, проектиране, разработване на идейни, 

технически или работни проекти, оценка на въздействието върху околната среда и 

оценка на съвместимостта, подготовката на документация за възлагане на 

обществена поръчка, необходима за изпълнението на инвестиционния проект и 

комплектоване на формуляра за кандидатстване, включително: 

� разходи по договори за външна услуга, свързана с изготвянето на 

горепосочените документи; 

� възнаграждения на външни експерти и/или консултанти, на които 

бенефициентът е възложил разработването на горепосочените документи; 

� разходи за пътни, настаняване и дневни на експертите/консултантите, във 

връзка с разработването на горепосочените документи; 

� разходи за превод на материали/документация, необходими за 

разработването на горепосочените документи; 

� разходи за закупуване на материали, необходими за разработването на 

горепосочените документи; 

� разходи за отпечатване, размножаване и разпространение на разработените 

документите; 

� разходи за обществени обсъждания във връзка с издаването на 

разрешителни, вкл. наем на зала, материали, наем на презентационно 

оборудване и други; 



Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 

 стр. 20  

� разходи за юридически услуги, свързани с разработването на 

горепосочените документи; 

� такси, свързани с издаване на документи и разрешителни по Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона 

за устройство на територията, Закона за водите. 

• разходи, пряко свързани с организацията и управлението на одобрения за 

финансиране проект, включително: 

� хонорари на външни експерти и/или консултанти, на които бенефициентът 

е възложил дейности във връзка с организацията и управлението на 

одобрения за финансиране проект; 

� разходи за пътни, настаняване и дневни на експертите/консултантите, на 

които бенефициентът е възложил осъществяването на организацията и 

управлението на проектите; 

� разходи за закупуване на необходимите материали/оборудване за 

организацията и управлението на проекта; 

� разходи за счетоводство и одит; 

� банкови такси, свързани с откриване и администриране на банкова сметка 

за целите на проекта; 

� разходи за осигуряване публичност на проекта. 

При третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход по 

настоящата процедура се прилагат указанията на министъра на финансите, издадени в 

съответствие с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС 62/2007 и 

приложени към настоящите насоки (Приложение V на настоящите насоки). 

 

Недопустими разходи по настоящата процедура за безвъзмездна помощ 

• разходи, свързани с придобиването на земя или учредяване на право на строеж и 

други ограничени вещни права върху земя. 

• разходи за строително-монтажни работи. 

• разходи, определени за недопустими съгласно чл. 18 от ПМС 249/2007 г.: 

� разходи за закупуване на оборудване „втора употреба”; 

� разходи за амортизационни отчисления; 

� принос в натура; 

� лизинг;  

� режийни разходи на бенефициента, вкл. разходи за електричество, 

отопление, вода, телефон, факс, интернет достъп. 

• разходи по договори за услуги и доставки, свързани със следните договори с 

подизпълнители: 

� договори с подизпълнители, които увеличават разходите за изпълнение на 

дейността без да създават добавена стойност; 
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� договори с посредници и консултанти, в които плащането е определено като 

процент от общия разход за дейността, освен ако бенефициентът може да 

докаже, че плащането се отнася за действително извършена работа или услуга. 

• разходи по лихви, разноските за финансови транзакции, комисионните и загубите 

от курсови разлики при обмяна на чужда валута и други чисто финансови 

разходи; 

• разходи за покриване на възможни бъдещи загуби или дългове; 

• възстановим данък върху добавена стойност;  

• други данъци и такси, с изключение на случаите, предвидени в чл. 14 на ПМС 

249/2007 г.  

 

Недопустими за финансиране разходи, неправомерно одобрени и платени от 

бенефициента, остават за сметка на бенефициента и не подлежат на 

възстановяване. 

 

2.3. ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 

реализира чрез открит, недискриминационен конкурентен подбор при последващо 

съблюдаване на законодателството в областта на обществените поръчки и защита на 

конкуренцията,  включително и законодателството по държавните помощи, което не води до 

потенциално или действително предимство на потенциалните бенефициенти – публични 

институции, поради което процедурата не следва да се разглежда като попадаща в обхвата 

на чл. 87 от Договора за създаване на ЕО.   

Бенефициентите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, органи на публичната власт, са задължени да спазват законодателството 

в областта на обществените поръчки и държавните помощи и да не допуснат средствата, 

получени по договора за безвъзмездна финансова помощ или активите, придобити при 

изпълнение на проекта да бъдат предоставени на трети лица в нарушение на режима на 

държавни помощи. 

 Управляващият орган ще осъществява предварителен и последващ контрол за 

спазването на правилата и процедурите по държавните помощи в Европейския Съюз и в 

Република България при подготовка на настоящите насоки и при провеждане на 

процедурата за подбор на проекти.  

Бенефициентът ще осъществява предварителен и последващ контрол за спазването на 

правилата и процедурите по държавните помощи в Европейския Съюз и в Република 

България при изпълнение на проекти, включително при избор на изпълнители на отделните 

дейности.  

В случай че управляващият орган установи нарушения и неправомерно отпускане на 

държавни помощи от страна на бенефициента, УО ще уведоми компетентните органи.   

Неправомерно отпускане на държавни помощи от страна на бенефициента може да 

доведе до прекратяване на финансирането на проекта и до възстановяване на вече изплатени 

суми, ведно с другите законоустановени последици. 
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2.4. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА 

2.4.1. Формуляр за кандидатстване 

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 . 
Пояснение: Приложенията, обозначени с букви от кирилицата, са за попълване. 
Приложенията, обозначени с римски цифри, са за сведение.  
Кандидатите трябва точно да следват Формуляра за кандидатстване и да попълнят 

всички страници и изискуеми полета на български език. 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно, изчерпателно и 

максимално ясно.  

Кандидатите трябва да опишат точно и подробно как смятат да изпълнят целите на 

проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на целите на 

настоящата процедура. 

  

 

Формуляри, попълнени на ръка, няма да бъдат разглеждани. 

 

 

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

кандидатстване 

Към Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да представят и 

приложенията към него и тези към настоящите Насоки за кандидатстване в съответствие с 

образците. Всички документи трябва да бъдат представени на български език. Приложение 

А на настоящите насоки съдържа информация за необходимите документи, които се 

прилагат към формуляра за кандидатстване. 

Към Формуляра за кандидатстване трябва да бъдат приложени и съпътстващи 

документи, както за кандидата, така и за партньорите/асоциираните партньори, ако има 

такива. Документите се прилагат в оригинал или в заверено копие „Вярно с оригинала” от 

лице, което има право да извършва такава заверка (кмет на общината, главен юрисконсулт 

на общината, управител на юридическо лице, нотариус и др.).  

Съпътстващите документи за кандидата са следните: 

1. Регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК; 

2. Регистрацията по ЗДДС  (където е приложимо);  

3. Данъчна регистрация (където е приложимо);  

4. 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 – например едно или няколко от следните: 

� решение на Общинския съвет, с което приема или изменя годишния 

бюджет на общината, като в бюджета са включени горепосочените разходи; 

� решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга финансова 

институция, а също и  писмено предварително съгласие/намерение от 



Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 

 стр. 23  

банка/финансова институция за финансиране на недопустимите разходи, ако 

проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”;  

� решение на Общинския съвет за поемане на общински дълг и даване на 

съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция 

за финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде финансиран 

по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”;   

� приложен договор за безлихвен заем от ПУДООС; 

� договор за заем от банка; 

� други. 

5. Документи, изготвени до момента и свързани с инвестиционното предложение, за 

подготовката на което се иска предоставяне на техническа помощ по настоящата процедура 

за подбор на проекти : 

� прединвестиционно проучване по Наредба 4 за обхвата и съдържанието 

на инвестиционни проекти (ако има такова);   

� идеен, технически и/или работен проект за изпълнение на дейности, 

които се предвижда да бъдат включени в инвестиционния проект (ако има 

такива); 

� разрешително за строеж (ако има такова); 

� разрешителни по Закона за водите (ако има такива); 

� решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС (ако 

има такива) или писмено становище от съответната РИОСВ, че 

инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда 

на ЗООС (ако има такива); 

� решение по чл. 18 или чл. 20 и 28 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, в случаите когато инвестиционното предложение е извън обхвата на 

ЗООС (ако има такива); 

� финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите 

(за проекти над 25 млн. евро, съгласно насоките на Европейската комисия, а 

за проекти под 25 млн. евро, съгласно методическите указания на 

Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на 

инвестиционни проекти (www.eufunds.bg – Ръководства) (ако има такива); 

� други документи, свързани с изготвянето на инвестиционното 

предложение (ако има такива). 

 

Съпътстващите документи за партньорите/асоциираните партньори са следните: 

1. Съдебно решение за регистрация или съответните учредителни документи (където е 

приложимо);  

2. Удостоверение за  актуално състояние (където е приложимо); 

3. Регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК; 
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4. Данъчна регистрация  (където е приложимо); 

5. Регистрация по ЗДДС (където е приложимо); 

6. Удостоверение от Националната агенция по приходите, удостоверяващо липсата на 

осигурителни и данъчни задължения – нотариално заверено копие. Удостоверението трябва 

да е издадено не по-рано от 60 дни от датата на подаване на проекта (ако е приложимо).  

7. Погасителен план – при наличие на осигурителни или данъчни задължения; 

7. Годишен баланс и отчет на приходите и разходите за последната заверена финансова 

година (където е приложимо). 

 

2.4.3. Къде и как се изпращат попълнените формуляри за 

кандидатстване 

Проектните предложенията трябва да бъдат получени от управляващия орган в 

запечатан плик или пакет преди крайния срок за подаване, посочен в т. 2.4.4. по-долу.  

Проектните предложения могат да бъдат изпратени с препоръчана поща, по куриер 

или да бъдат доставени на ръка (на лицето, предало предложението за проект, се издава 

разписка с подпис и дата) на следния адрес: 

 

 

Министерство на околната среда и водите 
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” 

Отдел „Управление и оценка на програмата” 

бул. “Кн. Мария Луиза” №  22 

гр. София, п.к. 1000 

 

Проектните предложения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна 

поща) или изпратени на друг адрес, няма да бъдат разглеждани. 

 Проектните предложения трябва да бъдат представени в един оригинал и пет 

копия, като единствено Въпросникът от Приложение З се представя в два оригинала и 

пет копия.  

Формулярът за кандидатстване, приложенията и всички съпътстващи документи 

трябва да бъдат представени във формат А4 (с изключение на технически чертежи, карти и 

планове). Оригиналът и копията трябва да бъдат подвързани по отделно и да са ясно 

обозначени като „оригинал” и „копие” с надпис върху всеки един екземпляр.  

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него трябва да бъдат 

предоставени също и на електронен носител (CD).  

Електронният носител се прилага в същия плик или пакет, с който се представя 

проектното предложение. 

Представените документи на електронен носител трябва да бъдат идентични с 

представените на хартиения носител.  

В случай на противоречие между информацията на електронен и хартиен носител, за 

вярна се приема тази на хартиен.  
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Проектните предложения следва да бъдат придружени от контролен лист за 

пълнотата на проектното предложение, изготвен съгласно Приложение А, попълнен, 

подписан и подпечатан от кандидата.  

 

 

На запечатания плик или пакет, съдържащи цялото проектно предложение, трябва да 

бъде изписано следното: 

 

Референтен номер на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01 

Наименование на процедурата: Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

“Околна среда 2007 – 2013 г.” 

ДА НЕ СЕ РАЗПЕЧАТВА  

ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ОЦЕНИТЕЛНАТА СЕСИЯ  

Пълното наименование на кандидата: 

Пълният адрес за кореспонденция на кандидата: 

 

 

Всяко регистрирано проектно предложение получава оригинален регистрационен номер.  

При подаване на ръка на проектното предложение този номер се вписва в разписката, която 

УО издава на кандидата. 

В случай на препоръчано изпращане по пощата кандидатът трябва да се осведоми за номера 

на изпратеното проектно предложение. 

 

2.4.4. Краен срок за получаване на проектните предложения 

Крайният срок за получаване на проектни предложения е: 

08. 05. 2008 г., 17.00 ч. 

Всяко проектно предложение, получено след крайния срок за кандидатстване, няма да 

бъде разглеждано. За предложение, получено след крайния срок за кандидатстване, се счита 

всяко предложение, което е получено на указания по-горе адрес при управляващия орган 

след 17.00 часа на 08. 05. 2008 г., независимо дали при изпращане по пощата, пощенското 

клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок или дали забавянето се дължи на 

куриерската служба (при използването на куриерска услуга), или дали защото проектното 

предложение е подадено на друг адрес или в друга дирекция на Министерството на 

околната среда и водите, или по друга причина. 

2.4.5. Искане на разяснения по процедурата за подбор на проекти 

Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с попълването на Формуляра за 

кандидатстване или във връзка с други въпроси, касаещи процедурата за подбора на 

проекти, като изпращат въпроси по пощата, по електронна поща 



Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 

 стр. 26  

(ope@mоew.government.bg) или по факс, най-късно до 10 дни преди крайния срок за 

получаване на проектни предложения. 

 

 

 

Адрес:  Министерство на околната среда и водите 
бул. “Кн. Мария Луиза” №  22 

гр. София, п.к. 1000 

E-mail адрес:  ope@mоew.government.bg 

Факс:   02 980 67 29 

Писмените отговори ще бъдат публикувани, не по-късно от 8 дни преди крайния срок 

за получаване на проектните предложения на Интернет страницата на МОСВ в секцията на 

ОП „Околна среда 2007-2013 г.” . 

Кандидатите не могат да задават въпроси, а управляващият орган не може да  дава 

отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с 

условията за кандидатстване. 

 

2.5. ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДБОР НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Получените в срок проектни предложения ще бъдат оценени съгласно критериите за 

избор на проекти по настоящата процедура.  

Критериите за избор на проекти не подлежат на изменение по време на провеждането 

на процедурата.  

Оценката ще се извърши от специално назначена за целта от ръководителя на 

междинното звено оценителна комисия и от специално свикан за целта от ръководителя на 

управляващия орган Комитет за избор и координация на проекти. 

Преди да изтече крайният срок за подаване на проектни предложения, ръководителят 

на междинното звено назначава оценителна комисия.  Оценителната комисия се състои от 

председател, секретар, членове, наблюдатели и при необходимост от помощник-оценители. 

В състава на комисията като членове се включват експерти от междинното звено, а при 

необходимост и външни експерти.  

След като изтече крайния срок за подаване на проектни предложения, управляващият 

орган предава на оценителната комисия, постъпилите в срок проектни предложения за 

последваща оценка.  

Оценителната комисия извършва оценка на административно съответствие на 

проектното предложение, оценка на допустимостта на проектното предложение и оценка на 

качеството (техническа и финансова оценка) на проектното предложение. 

Тези оценки се документират от комисията с изготвяне на протоколи и попълване на 

оценителни таблици. 

В края на своята работа оценителната комисия подготвя оценителен доклад, към 

който се прилагат: копие от заповед за назначаване на оценителната комисия и за промени в 

нея, ако има такива; декларациите за безпристрастност и поверителност; протоколите от 

отделните етапи на оценката, изготвени от включените в оценяването лица, по образец, 

утвърден от ръководителя на Договарящия орган; списък на проектните предложения, 



Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 

 стр. 27  

предлагани за финансиране, включително размерът на безвъзмездната финансова помощ, 

които комисията предлага да бъде отпусната за всяко предложение; списък на проектните 

предложения, които се предлага да не се финансират, като се посочват основанията за това. 

Докладът на оценителната комисия се предава на ръководителя на управляващия 

орган, който го одобрява. 

След като одобри доклада на оценителната комисия, ръководителят на управляващия 

орган свиква Комитет за избор и координация на проекти. 

Комитетът за избор и координация на проекти е междуведомствен орган, който има 

за цел да осигури координация на безвъзмездната финансова помощ, отпускана по 

различните оперативни програми и финансови инструменти, финансирани с публични 

източници (държавния бюджет или бюджета на Европейските общности). Комитетът 

извършва координация на проектните предложения, предлагани за финансиране от 

оценителната комисия и въз основа на това и приоритизацията им. 

Въз основа на дейността си Комитетът изготвя и представя доклад за координация и 

приоритизация на проекти на ръководителя на управляващия орган, включващ списък от 

проекти за финансиране от съответната оперативна програма.  

След като одобри доклада на Комитета за избор и координация на проекти, 

ръководителят на управляващия орган издава решение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на одобрените проекти. 

Следователно оценката на проектните предложения по ОП “Околна среда 2007-2013 

г.” най-общо може да се обобщи в следните етапи: 

� оценка на административно съответствие на проектното предложение; 

� оценка на допустимостта на проектното предложение; 

� оценка на качеството (техническа и финансова оценка) на проектното 

предложение; 

� координация и приоритизация на проектните предложения. 

 

2.5.1. Оценка на административното съответствие 

Оценка на административното съответствие на проектни предложения се извършва 

само на тези, които са постъпили преди крайния срок за подаване на проекти, посочен в 

настоящите Насоки за кандидатстване. 

Оценка на административното съответствие е етап от оценката на проектното 

предложение, при който се извършва проверка относно формалното представяне на 

проектното предложение. 

Ако липсват документи и/или представените документи са неправилно и/или неточно 

попълнени, оценителната комисия има право да поиска разяснения по документите.  

Ако установените липси и/или неточности не могат да се отстранят в хода на 

процедурата за искане и даване на разяснения и проектното предложение не отговаря на 

критериите за административно съответствие, то получава отговор “Не” на съответния 

критерий.  
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Оценка на административното съответствие се извършва от оценителната комисия 

въз основа на критерии, приети от Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда 2007-2013 

г.”.  

При тази оценка оценителната комисия попълва долу-приложената таблица за всяко 

едно проектно предложение по отделно.  

Ако проектното предложение получи дори само един отговор “Не”, то не преминава 

към следващия етап на оценка и не се предлага за финансиране.  

Ако проектното предложение получи само отговори “Да”, то преминава към 

следващия етап на оценка. 

 

 

Таблица за оценка на административното съответствие 

Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01 

Наименование на процедурата: 

Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 

г.” 

Наименование на кандидата:  

Наименование на проектното 

предложение:  
 

№ проектното предложение:  

№ Критерий Да/Не Бележки 

I.1.  

Формулярът за кандидатстване е 

попълнен  и представен в указания 

формат 

 Образец на формуляра за 

кандидатстване е предоставен 

като Приложение А на 

насоките за кандидатстване. 

I.2.  

Представени са всички 

съпътстващи документи, посочени 

в насоките за кандидатстване  

 Съпътстващите документи са 

посочени в Контролния лист за 

пълнотата на проектното 

предложение (Приложение А) 

I.3.  

Съпътстващите документи са 

представени във формата и 

съгласно изискванията, посочени в 

насоките за кандидатстване 

 Съпътстващите документи, 

които са представени като 

Приложение на настоящите 

насоки, следват формата на  

приложените образци. 

Съпътстващите документи, 

които се издават от 

компетентните органи, следват 

формата, в който ги издават 

съответните органи. 

Съпътстващите документи, за 

които няма предварително 
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установена форма, следва да 

бъдат представени в писмена 

форма. 

I.4.  

Представеният формуляр и 

приложенията са надлежно 

подписани и подпечатани 

 Документите на кандидата се 

подписват от кмета на 

съответната община –

потенциален бенефициент.  

Документите на партньорите се 

подписват от лицето, имащо 

право да подписва документи 

(кмет – за община; управителя 

или друго лице – посочени в 

съдебното решение за 

регистрация/удостоверение от 

търговския регистър за 

партньор – търговско 

дружество; лице – посочено в 

учредителните документи за 

партньор, който не е община 

или търговско дружество) 

I.5.  

Формулярът и приложенията са 

представени в един оригинал и 

необходимия брой копия, посочен в 

насоките за кандидатстване  

 Формулярът и приложенията 

следва да се представят в 1 

оригинал и 5 копия и 1 

електронен носител (CD). 

 

2.5.2. Оценка на допустимостта 

Оценка на допустимостта е вторият етап от оценката на проектното предложение. Тя 

е оценка, при която оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост 

на кандидатите и дейностите по проекта. 

Оценката на допустимостта се извършва, като се отбелязва наличието или 

отсъствието на дадено качество на кандидата или проектното предложение съгласно 

информацията, представена от кандидата във Формуляра за кандидатстване, приложенията 

към него и съпътстващите документи, които удостоверяват посочените обстоятелства. 

Ако съгласно представените документи не може да се заключи за наличието или 

липсата на някое качество на бенефициента или на проектното предложение, оценителната 

комисия има право да поиска разяснения по документите.  

Ако установените неясноти не могат да се отстранят в хода на процедурата за искане 

и даване на разяснения и кандидата или проектното предложение не отговарят на 

критериите за допустимост, то проектното предложение получава отговор “Не” на 

съответния критерий.  

Оценка на допустимостта се извършва от оценителната комисия въз основа на 

критерии, приети от Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”.  

При тази оценка оценителната комисия попълва долу-приложената таблица за всяко 

едно проектно предложение по отделно.  
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Ако проектното предложение получи дори само един отговор “Не”, то не преминава 

към следващия етап на оценка и не се предлага за финансиране.  

Ако проектното предложение получи само отговори “Да” или отговор 

„Неприложимо” за критерий II.8. , то преминава към следващия етап на оценка. 

 

Таблица за оценка на допустимостта 

Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01 

Наименование на процедурата: 

Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” 

Наименование на кандидата:  

Наименование на проектното 

предложение:  
 

№ на проектното предложение:  

№ 
Критерий Да/Не/Непр

иложимо 

Бележки 

II.1. 
Проектът се предвижда да бъде 

осъществен на територията на 

Република България  

 т. 2 от  Формуляра за 

кандидатстване 

II.2. 

Дейностите са допустими по обявената 

процедура за подбор на проекти и 

изискванията, посочени в насоките за 

кандидатстване 

 т. 3.8 от  Формуляра 

за кандидатстване 

II.3. 
Кандидатът е допустим бенефициент   т. 1 от  Формуляра за 

кандидатстване 

II.4. 

Разходите, които се иска да бъдат 

възстановени по проекта, 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 

 Съпътстващите 

документи 

II.5. 
Кандидатът е осигурил източник на 

финансиране за недопустимите 

разходите по проекта 

 Съпътстващите 

документи 

II.6. 

Кандидатът е осигурил достатъчно 

налични финансови средства, за да 

прави разплащания във връзка с 

изпълнението на проекта, преди те да 

му бъдат възстановени 

 Съпътстващите 

документи 

II.7. 
Кандидатът не попада в обхвата на чл. 

93 параграф 1, чл. 94  и чл. 96 параграф 
 Съпътстващите 

документи 
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2 буква „а” от Регламент 1605/2006 

II.8. 

В случаите когато дейностите по 

проекта са с регионален характер, са 

представени решения на общинските 

съвети по чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА 

Неприложи
мо 

Критерият не е 

приложим към 

проекти за техническа 

помощ по 

приоритетна ос 1 на 

ОП “Околна среда 

2007-2013 г.” 

 

2.5.3. Техническа и финансова оценка 

Техническата и финансовата оценка е оценка по същество на проектните 

предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка на проектите. 

При техническата и финансова оценка оценителната комисия следва да прецени 

доколко проектното предложение съответства на целите и изискванията на процедурата.   

Оценка на допустимостта се извършва от оценителната комисия въз основа на 

критерии, приети от Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”.  

При тази оценка оценителната комисия попълва долу-приложената таблица за всяко 

едно проектно предложение по отделно.  

Техническата и финансовата оценка се извършва, като се отбелязват точки. 

Когато са изпълнени изискванията за наличието на съответния подкритерий, в графа 

“Точки” на таблицата се отбелязва “1” срещу подкритерия. Когато не са изпълнени 

изискванията за наличието на съответния подкритерий, в графа “Точки” на таблицата се 

отбелязва “0” срещу подкритерия.  

Сборът на точките от съответните подкритерии дава точките на критерия като цяло. 

Точките получени за всеки критерий се умножават по тежестта на съответния критерий и се 

получава оценката, която проектното предложение получава за съответния критерий. Тази 

оценка се попълва в реда на таблицата относно общия брой на точките по съответния 

подкритерий. 

Така получените резултати за всеки един критерий по отделно се събират и формират 

крайния резултат от техническата и финансовата оценка на проектното предложение.  Тази 

оценка се попълва в ред “Общо” на таблицата. 

Максималния брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 100 

точки. 

 

Индивидуална таблица за техническа и финансова оценка 

Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01 

Наименование на процедурата: 

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Наименование на кандидата:  

Наименование на проектното  
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предложение:  

№ проектното предложение:  

Критерий Точки Тежест Бележки 

III.1. Необходимостта от проекта е 
обоснована ясно и точно 

4 *10  

ІІІ.1.1 
Представено е подробно описание на 

настоящата ситуация; 1  
т. 3.3.1 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.1.2 
Подробно са разписани основните 

потребности на бенефициента; 1  
т. 3.3.2 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.1.3 

Проектът описва други свързани 

дейности и взема предвид 

въздействието им 
1  

т. 3.3.4 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.1.4 
Проектът ще доведе до преодоляване 

на идентифицираните проблеми 1  

т. 3.3.3. и т. 3.9 от  

Формуляр за 

кандидатстване 

Общ брой точки по критерий ІІІ.1  

III.2. Предложените дейности са ясно и 

точно разписани 
4 *4  

ІІІ.2.1 
Дейностите логично следват от 

поставените цели 1  
т. 3.8 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.2.2 

Дейностите са описани подробно и е 

предоставена ясна обосновка за 

техния избор 
1  

т. 3.8 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.2.3 

Дейностите са практични, необходими 

и пропорционални (т.е. предвидените 

за изпълнението им финансови 

ресурси са пропорционални на 

очакваните резултати) 

1  
т. 3.8 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.2.4 

Описанието на всяка от дейностите, за 

които се предвижда да бъде възложена 

по ЗОП, съответства на приложената 

техническа спецификация 

1  
т. 3.8 от  Формуляр 

за кандидатстване 

Общ брой точки по критерий ІІІ.2  

III.3. 
Графикът на дейностите е 
реалистичен и изпълним, в 

предвидените от кандидата срокове 
4 *4  

ІІІ.3.1 

Последователността на дейностите е 

посочена ясно и разбираемо и са 

видни взаимоотношенията между 

отделните дейности 

1  
т. 5 от  Формуляр за 

кандидатстване 

ІІІ.3.2 

Продължителността на всяка дейност 

е реалистична и предвижда 

достатъчни резерви като предпазна 
1  

т. 5 и т. 3.8 от  

Формуляр за 
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мярка кандидатстване 

ІІІ.3.3 

Графикът за провеждане на 

процедурите за възлагане на 

обществени поръчки съответства на 

графика на дейностите 

1  
т. 6 от  Формуляр за 

кандидатстване 

ІІІ.3.4 

Разходите по проекта са адекватно 

разпределени за целия период на 

изпълнените, в съответствие с графика 

на дейностите  

1  
т. 4.5 от  Формуляр 

за кандидатстване 

Общ брой точки по критерий ІІІ.3  

III.4. 
Проектът предвижда система за 

наблюдение и оценка на 

извършваните дейности 

3 *4  

ІІІ.4.1 

Организационната структура за 

изпълнение на проекта осигурява ясно 

разделение на функциите и задачите, 

свързани с провеждане на процедури 

за възлагане на обществени поръчки, 

мониторинг, верификация, 

разплащания, докладване, осигуряване 

на публичност и оценка на проекта 

1  
т. 1.2 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.4.2 

Проектът предвижда механизъм за 

текущо проследяване на напредъка на 

проекта и коригиране при настъпили 

съществени отклонения от 

първоначалния план; 

1  
т. 3.6 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.4.3 

Предвидени са механизми за 

осигуряване на информация и 

публичност и за отчитане мнението на 

заинтересованите лица; 

1  
т. 3.10 от  Формуляр 

за кандидатстване 

Общ брой точки по критерий ІІІ.4  

III.5. 
Кандидатът има технически и 

финансов капацитет за изпълнение 
на проекта 

2 *3  

ІІІ.5.1 

Кандидатът разполага с материално-

техническа база, необходима за 

изпълнението на проекта 
1  

т. 1.4 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.5.2 

Кандидатът и партньорите (ако има 

такива) са осигурили необходимите 

човешки ресурси за изпълнение на 

проекта 

1  
т. 1.4 от  Формуляр 

за кандидатстване 

Общ брой точки по критерий ІІІ.5  

III.6. Проектът има структурно 

въздействие 
2 *5  
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ІІІ.6.1 

Проектът допринася за постигането на 

целите на национални (посочени в 

насоките за кандидатстване), 

регионални и местни  планове, 

програми и стратегии  

1  
т. 3.2.1 от  Формуляр 

за кандидатстване 

ІІІ.6.2 

Проектът е свързан и/или допълва 

други проекти и програми, 

финансирани или които могат да 

бъдат финансирани от Общността  

1  
т. 7 от  Формуляр за 

кандидатстване 

Общ брой точки по критерий ІІІ.6  

ОБЩО 100  

 

Въз основа на получения резултат от техническата и финансова оценка, оценителната 

комисия подрежда проектните предложения, като започне с проекта, получил най-високата 

оценка. 

Въз основа на проведената оценка в тези три етапа оценителната комисия изготвя: 

 1. списък на проектните предложения, предложени за финансиране, включително 

наименованието на проектите и кандидатите, получената от всеки проект оценка, общия 

бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект; 

2. списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне и основанието за 

отхвърлянето им. 

 

2.5.4. Координация и приоритизация  на проектни предложения 

Комитетът за избор и координация на проекти разглежда проектните предложения, 

включени в списъка с проектите, предложени за финансиране от оценителната комисия. 

Комитетът извършва териториална и секторна координация, като  проверява дали всеки 

един проект и включените в него дейности не се финансират от оперативните програми, 

националните програми и/или другите финансови инструменти на Европейския съюз. Целта 

на тази проверка е да се гарантира, че едни и същи дейности не се финансират от повече от 

един източник.  

Ако се установи припокриване на финансирането на цял проект или отделни 

дейности от него, същият ще бъде изключван по реда на приоритизацията от списъка с 

проектите, предложени за финансиране от Оперативната програма “ Околна среда 2007-

2013 г.”. 

 От списъка, предложен от оценителната комисия, могат само да бъдат изключвани 

проекти и това да доведе до придвижване на проекти напред в списъка, като Комитетът ясно 

обосновава причините за това. Комитетът няма право да размества проекти по свое 

усмотрение по ред, различен от указания, т.е. за проектите, за които не е установено 

припокриване на финансирането. 

Въз основа на проведената координация и приоритизация, Комитетът за избор и 

координация на проекти изготвя: 
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• списък на проектните предложения, предложени за финансиране, 

включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всеки проект 

оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект и 

• списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне и основанието 

за отхвърлянето им. 

 

2.6. ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕОДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

2.6.1. Уведомяване за решението на Договарящия орган 

Въз основа на докладите от оценителната комисия и от Комитета за избор и 

координация на проекти, ръководителят на управляващия орган взема решение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което съдържа:  

• общ размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ; 

• списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително 

наименованието на проектите и кандидатите, получената от всеки проект оценка, общия 

бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект; 

• списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. 

 

Договарящият орган уведомява писмено всички кандидати относно резултата от 

процедурата за подбор на проекти, като в срок от 15 работни дни от издаване на решението 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, уведомява успелите кандидати, а в срок 

от 30 работни дни от издаване на решението, уведомява неодобрените кандидати, като 

посочва и основанията за неотпускане на безвъзмездна финансова помощ. 

Резултатите от процедурата се публикуват и на Интернет страницата на Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” и на страницата на МОСВ. 

Основанията за неотпускане на безвъзмездна финансова помощ могат да бъдат: 

� предложението не е постъпило в срок; 

� предложението не отговаря на критериите за административна оценка; 

� предложението или кандидата не отговарят на критериите за допустимост; 

� предложението не отговаря на критериите за финансова и техническа оценка; 

� при координацията и приоритизацията е установено припокриване на 

финансирането на предложението или на дейности от него от други 

оперативни програми, национални програми и/или други финансови 

инструменти на Европейския съюз;  

� изчерпване на финансовите средства по процедурата (предложението отговаря 

на всички критерии, но при разпределението на финансовите средства по 

процедурата за проектите по одобрения списък, средствата не са достигнали и 

предложението не може да бъда финансирано). 
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Неодобрените за финансиране проектни предложения могат да бъдат подадени 

отново със или без промяна, при последващо обявяване на процедура за подбор на проектни 

предложения със сходния предмет.   

2.6.2. Сключване на договор 

В срок от 30 работни дни след влизане в сила на решението за предоставяне на 

безвъзмездната финансова помощ, МЗ изготвя проект на договор по образеца, приложен 

към настоящите насоки (Приложение IV) и го предлага за подпис на Договарящия орган и 

на бенефициента. При изготвянето на договора МЗ изисква, а бенефициентът предоставя 

необходимите документи за оформяне и окомплектоване на договорното досие.  
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3. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Дирекция „КПОС” Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” 

Дирекция „ФЕСОС” 
Дирекция „Фондове на Европейския съюз за 

околна среда” 

ДО Договарящ орган 

е.ж. Еквивалент жител 

ЕК Европейска Комисия 

ЕО Европейскa общност 

ЕС Европейски съюз 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗДДС Закон за данъка върху добавена стойност 

ЗМСМА 
Закон за местното самоуправление и местната 

администрация 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

КФ Кохезионен фонд 

МЗ Междинно звено 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ОО Одитиращ орган 

ОП Оперативна програма 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда 

РИОСВ 
Регионална инспекция по околната среда и  

водите 

СО Сертифициращ орган 

УО Управляващ орган 
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4. РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ / ДЕФИНИЦИИ 

 

Агломерация   

 

Територия, в която населението и/или 

икономическите дейности са достатъчно концентрирани, 

за да бъдат отпадъчните води от населеното място 

събирани и отвеждани в селищна пречиствателна станция 

(§ 1 т. 1 от Допълнителните разпоредби към Наредба No 6  

от 09.11.2000 г. за емисионните норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 

води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.) 

Безвъзмездна финансова 

помощ 

Без това да противоречи на чл. 108 от Регламент 

(EO, Евроатом) No 1605/2002, средства, предоставени от 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 

включително съответното национално съфинансиране, с 

цел изпълнение на одобрен проект, насочен към 

постигането на определени резултати  

Бенефициент на 

безвъзмездна помощ 

Частна или публична институция, 

организация или предприятие, отговорни за 
инициирането или за инициирането и изпълнението 
на проекти. В рамките на схемите за помощ по чл. 
87 от Договора за създаване на Европейската 
общност (ДЕО) бенефициентите са публични или 

частни предприятия, които изпълняват отделен 

проект и получават държавна помощ. 

 

Договарящ орган Орган, който провежда процедури за подбор и 

оценка на проектни предложения и сключва договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Договор за предоставяне 
на безвъзмездна помощ 

Договор, сключен между Договарящия орган и 

бенефициента, за предоставяне и разходване на 

безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на 

одобрен проект 

Еквивалент жител (е.ж.) Представлява органичния биоразградим товар за 

едно денонощие, който има биохимична потребност от 

кислород (БПК) за 5 денонощия, равняващ се на 60 г. 

кислород (§ 1, т. 8 от Наредба № 6 от 2000 г. за 

емисионни норми за допустимото съдържание на вредни 

и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 

водните обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.) 

Кандидат Водеща организация и/или партньор/и, 

която/които разработват проектно предложение с цел 

бъдещо изпълнение на одобрен проект 
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Междинно звено Национален, регионален или местен публичен 

орган или публичноправен или частноправен орган, 

определен от управляващият орган на съответната ОП да 

извършва определени или всички задачи на управляващия 

орган под отговорността на този орган. За междинно 

звено на ОП  „Околна среда 2007 – 2013 г.” е определена 

дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” (“ФЕСОС”) в 

Министерство на околната среда и водите. 

Населено място Исторически и функционално обособена 

територия, определена с наличието на постоянно 

живеещо население, строителни граници или землищни и 

строителни граници и необходимата социална и 

инженерна инфраструктура (чл. 3, ал. 2 от Закона за 

административно-териториалното устройство на 

Република България) 

Одитиращ орган Национален, регионален или местен публичен 

орган или институция, който е функционално 
независим от УО и СО, определен е от държавата-
членка за всяка ОП и е отговорен за верифициране 
на ефективното функциониране на системата за 
управление и контрол. За одитиращ орган в 
Република България е определена дирекция “Одит 
на средствата от ЕС” в Министерство на финансите.  

Проектно предложение Предложение за проект, с което се кандидатства за 

получаване на безвъзмездна финансова помощ. 

Проектното предложение включва Формуляр за 

кандидатстване и всички съпътстващи документи 

изисквани съгласно Формуляра и Насоките за 

кандидатстване. 

Сертифициращ орган 
Национален, регионален или местен публичен 

орган или институция, определен от държавата-членка да 

сертифицира удостоверенията за разходите и исканията за 

средства, преди да бъдат изпратени на Европейската 

Комисия. За сертифициращ орган в Република България е 

определена дирекция “Национален фонд” в Министерство 

на финансите.  

 

Управляващ орган Национален, регионален или местен публичен 

орган или публичноправен или частноправен орган, 

определен от държавите-членки да управлява ОП. За 

управляващ орган на ОП  „Околна среда 2007 – 2013 г.” е 

определена дирекция “Кохезионна политика за околна 

среда” (“КПОС”) в Министерство на околната среда и 

водите.  
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5. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НАСОКИТЕ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 

5.1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

 

Документи за попълване 

Приложение А Контролен лист за пълнотата на проектното 

предложение  

Приложение Б Формуляр за кандидатстване 

Приложение В Декларация, че проектът и дейностите, включени 

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 

Приложение Г Декларация, че проектът не генерира приходи или 

генерира приходи 

Приложение Д Декларация за партньорство  

Приложение Е Декларация по чл. 10, ал. 5, т. 1 от  ПМС № 121 от 

31 май 2007 г. за определяне на реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по оперативните програми, съфинансирани от 

структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, и по Програма ФАР на 

Европейския съюз  

Приложение Ж Декларация, че по отношение на партньора не са 

налице обстоятелства, които биха довели до 

препятстване на участието му в процедурата за 

подбор на проекти 

Приложение З Предварителен въпросник за оценка капацитета на 

бенефициента  
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5.2. ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Документи за информация 

Приложение I:  Списък с населените места с над 10 000 е.ж., 

съгласно Програмата за прилагане на директива 

271/91/ ЕИО от 2003 г.: 

Приложение II:  Списък с населени места от 2 000 до 10 000 е.ж. 

съгласно Програмата за прилагане на директива 

271/91/ЕИО от 2003 г.: 

Приложение IІI:  Списък с общини, на територията на които се 

намират градски агломерацинни ареали под 2 000 

е.ж.  

Приложение ІV:  Образец на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и приложенията 

към него  

Приложение V:  Указание № 91-00-502  от 27. 08. 2007 г.  на 

Министерство на финансите относно третиране на 

данъка върху добавената стойност като допустим 

разход при изпълнение на проекти по 

Оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния  фонд на 

Европейския съюз 

Приложение VІ: Указание № ДНФ № 01 от 27. 08. 2007 г.  на 

Дирекция “Национален фонд” при Министерство 

на финансите относно условията и реда за 

изплащане на безвъзмездна финансова помощ от  

Структурните и Кохезионния  фондове на 

Европейския съюз и кореспондиращото 

национално съфинансиране 

Приложение VІІ:  Указание № ДНФ № 02 от 31. 08. 2007 г.  на 

Дирекция “Национален фонд” при Министерство 

на финансите относно сертифицирането на 

разходите по оперативните програми, 

съфинансирани по Структурните и Кохезионния  

фондове на Европейския съюз 

Приложение VІІІ:  Указание № ДНФ № 03 от 17. 09. 2007 г.  на 

Дирекция “Национален фонд” при Министерство 

на финансите относно процедурите по отчитане и 

докладване на нередностите по Структурните 

фондове и Кохезионния  фонд на Европейския 

съюз 

 

 

 


