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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

Оперативна програма Околна среда 

 

Оперативна програма Регионално развитие   

 

но и: 

Програма за развитие на селските райони 

- Мярка 321  

 



Оперативна програма Околна 

среда  

 

 
1. Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за отпадъчни и 
питейни води в населени места с над 2 
000 екв.ж и в населени места с под 
2000 екв.ж попадащи в градски 
агломерационни ареали  

2. Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на 
отпадъци  

3. ............................................................ 



Сектор “Води”  

 

 
1. Техническа помощ за подготовка на инвестиционни 

проекти ; 

2. Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води; 

3. Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 
000 е.ж.  

4. Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 
000 е.ж.  

5. Подготовка и изпълнение на проекти за 
подобряване и развитие на инфраструктура за 
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 
000 е.ж.  

6. ................................................................................... 



ОСНОВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО  

НА ПРОЕКТИТЕ В СЕКТОР “ВОДИ”  

 

 

1. изграждане на ПСОВ, включително за осигуряването на по-строго пречистване с 

отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 

10 000 е. ж., заустващи в чувствителни зони;  

2. реконструкция на съществуващи ПСОВ с цел пречистване на отпадъчните води до 

определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в 

разрешителното за заустване; 

3. изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ; 

4. изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ; 

5. изграждане на главни колектори и при необходимост и канализационни помпени 

станции, които да съберат отпадъчните води от съществуващи канализационни 

мрежи; 

6. изграждане на нова канализационна мрежа при наличието ПСОВ, с цел 

осигуряване на достатъчно водно количество и товар на замърсяването за 

нормалната експлоатация на пречиствателната станция; 

7. подмяна на канализационни колектори с по-голям диаметър, така че да се 

преустанови преливане през преливниците на отпадъчни води в сухо време или 

да се съобрази със съществено нарастнало количество отпадъчни води, 

постъпващи в този клон; 

8. подмяна на канализационна мрежа, тогава когато съществуващата мрежа 

компрометира експлоатацията на пречиствателната; 

9. изграждане и/или рехабилитация на водоснабдителни мрежи когато е необходимо и 

само по трасето, по което се полага канализационна инфраструктура; 



ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА В 

СЕКТОР “ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”  

 

 

1. Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционни проекти; 

2. Общини конкретни бенефициентиПМС № 209/2009 г.:  

В тази връзка механизма за развитие на инфраструктурата за 

управление на отпадъците ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПОС 

се фокусира върху изграждане на първи етап от 23 регионални системи 

за управление на битовите отпадъци (предвидени в Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъци) 

определя индикативни максимални размери на финансиране от 

оперативната програма, които могат да бъдат надвишавани само в 

добре обосновани случай, след предварителното одобрение на УО 

на ОПОС 

Определя краен срок, до който всички региони ще бъдат поканени да 

подадат проектни предложения 

 



Оперативна програма 

Регионално развитие 

1. Устойчиво и интегрирано градско развитие  

2. Регионална и местна достъпност  

3. Устойчиво развитие на туризма  

4. Местно развитие и сътрудничество  



Управление на проекти 

ЦИКЪЛ 
НА 

ПРОЕКТА 

МЕТОД 
НА 

ЛОГИЧЕСКАТА 
РАМКА 

 

АНАЛИЗ 
НА 

ПРОБЛЕМИ
ТЕ 

АНАЛИЗ 
НА  

ЦЕЛИТЕ 

АНАЛИЗ 
НА 

СТРАТЕГИИТ
Е 

РАЗРАБОТВАН
Е 

НА 
ЛОГИЧЕСКА 

МАТРИЦА 

УПРАВЛЕНИЕ 
НА 

 
КАЧЕСТВОТО 

ИЗПОЛЗВАНЕ  
НА  

ЛОГИЧЕСКАТА 
РАМКА 

ЗА 
ПЛРАНИРАНЕ 

 “Неуспешното планиране = планиране на неуспеха”  
       Б. Трейси  

УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЪЛА НА ПРОЕКТА, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 



Принципи при подготовка на проектни предложения 

по ОП „Околна среда”.  Оценка „Разходи-ползи” 

 Предварителното проучване трябва да отговори на следните два въпроса: 

 - възможен ли е проекта? 

 - възможно ли е да оптимизира? 

Дава отговор за: 

        Общи 

- При какви условия може да се реализира проекта; 

- Кои елементи от проучването следва да бъдат изяснени, разработени, допълнени и т.н. 

- Какви алтернативи съществуват; 

- Коя е препоръчителната алтернатива; 

- Оптимален бюджет 

- Срок за изпълнение 

       Технически                  да!  

- Съществуват ли технически решения за всички важни елементи на проекта: 

- Съществуват ли специалисти за предлаганите технически решения;               не?       

Експолатационни       

- Работна сила ( възраст, квалификация, количество ); 

- Социална поносимост; 

- Разходи 

 

 



Финансови модели ОП”Околна среда” Техникоикономически и вариантен анализ 

Осъществимостта не е само инженерен въпрос, а така също: 

- маркетинг,  

- управление; 

-  анализа на изпълнението и др. 

Свидетелства, че изборът му на проект е най-добрата от всички осъществими 

алтернативи!  

Чл. 1, ал. 2 от Регл. 1265/1999: Държавите-членки бенефициенти предоставя цялата 

необходима 

информация съгласно чл. 10, ал. 4, включително резултатите от проучванията за осъществимост 

и предварителните оценки. (…) 

Задължителни компоненти: 

  времевия хоризонт; 

 определянето на съвкупните разходи; 

 приходи, генерирани от проекта; 

  остатъчна стойност на инвестицията; 

 корекция на инфлацията; 

 проверка на финансовата устойчивост; 

 подбор на съответния сконтов процент; 

 определяне на главните показатели за изпълнение; 

 определянето на размера на съфинансиране; 

     ФНВ - финансовата вътрешна норма на възвръщаемост  ФНСС - финансова нетна сегашна стойност  

     



Икономически категории: 

 Икономическа ефективност 
Икономическата ефективност характеризира икономичността и традиционно се определя като съотношение 

между получените крайни резултати и обуславящите ги разходи, или обратно. Тя е свързана с обема на 

предоставените услуги, което е възможно да се осигури при определени ресурси. Когато ръстът на 

икономическата ефективност позволява, може да се разшири кръга на предоставените услуги, при които се 

наблюдава по-малко търсене, или да се направи икономия на средства, които да се насочат за финансиране на 

други услуги, което ще доведе до удовлетворяване на определени потребности на обществото. 

ЕФЕКТИВНОСТ – оценка на изпълнението на дейността, когато целта е измерима (в някакви единици), 

спрямо вложените ресурси (напр. ефективна икономика, ефективно изразходване на средствата – т.е. С 

печалба);  За публични организации - Тя се изчислява като съотношение между получените крайни резултати 

и инаправените разходи. За единица краен резултат се приемат данните за косвените (вторичните) резултати, 

т.е. степента на удовлетвореност на потребителите, качеството на предлаганата услуга, мнението на 

потребителите, оперативността на извършената услуга, оценката на обществото и др 

Във всяко общество, 20% от хората произвеждат 80% от ползите и печалбите. На другия 

край на кривата, 20% от хората създават 80% от проблемите и загубите. ( Закон “80-

20” на Парето) 

 Икономическа ефикасност 

ЕФИКАСНОСТ – за оценка на изпълнението на дейността,  когато целта, за която са изразходени ресурси, не 

може да се измери (в някакви единици), т.е. не е толкова просто да се направи анализ разходи-ползи, 

постигането на целта няма количествени измерения – (ефикасно лекарство), степенна на постигане на целта, 

степента на удовлетвореност от дейността не може да се изрази точно. 

 

 

Максимизиране на крайния резултат на дадена дейност отнесен към вложените ресурси.  



Примерно съдържание на прединвестиционно проучване 
 

РЕЗЮМЕ 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 1А НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

 1Б АВТОР 

 1В ГЛАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

 1ГВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 1Д МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

  1Д.1 Географско местоположение 

  1Д.2 Бенефициент на проекта 

  1Д.З Конкретни места на разположение на проекта 

  1Д.4Д емографско положение в региона 

 1Е НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА 

  1Е.1     Общи цели 1EF.2   Настоящи услуги 1Е.З     Бъдещо търсене 

 1Ж ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

2. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИЯТА 

 2А ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

  2А.1 Местоположение на обектите на инвестицията 

  2А.2 Правей анализ на терените за инвестицията 

  2А.З Функционално и технологично описание 

  2А.4 Обща характеристика на терените за изграждане на проекта 

 2Б СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ С КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 2В ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОУЧВАНЕ 

  2В1. Актуализиран анализ на мерките, включени в Генералния план 

  2В2. Предмет на прединвестиционното проучване 

  2В3 Приоритети на прединвестиционното проучване 

 2Г ИЗБОР НА ОПТИМАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА  

  2Г.1 Въведение 

  2Г.2 Описание на алтернативите  

  2Г.З Преценка на алтернативите  

  2Г.4 Оценка на алтернативите 

  2Г.5 Избор на оптималната алтернатива 

   
 



2Д ОПТИМАЛНА АЛТЕРНАТИВА 

2Д.1     Заключение на оптималната алтернатива 

2Д.2    Техническо описание на оптималната алтернатива 

2Д.2.1  Технически детайли А 

2Д.2.2 Технически детайли Б 

2Д.2.3 Технически детайли ... 

 2Е ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И ОСВЕДОМЕНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

  2Е.1     Проверка и супервизия на проекта 

  2Е.2     Обучение 

  2Е.З     Помощ за тръжните процедури за ПЧП 

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

4. РАЗЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

 4А ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 

 4Б ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И НАДЗОР 

 4В РЕКЛАМА 

5. ФИНАНСОВ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 5А КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ 

 5Б СТРАТЕГИЯ ЗА ДОГОВОРИРАНЕ 

 5В ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРЕЦЕНКАТА НА АЛТЕРНАТИВИТЕ 

 5Г РАЗЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТАРИФИТЕ 

 5Д РАЗЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ 

 5Е РАЗЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРИХОДИТЕ 

 5Ж АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ 

 53 ПОЕТИ РИСКОВЕ 

 5И АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА 

 5Й ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО 

 5К ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО 

6. ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

7. ТРУДОВА СИЛА 

 7А ПЕРСОНАЛ ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 7Б ПЕРСОНАЛ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 

8. ОДОБРЕНИЯ И УТВЪРЖДАВАНЕ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ II. ЧЕРТЕЖИ 

 



Проекти, които генерират приход 

 
Чл. 29 от Регламент 1260/99 за Структурните фондове: "Когато съответната помощ 

изисква финансирането на инвестиции, генериращи приходи, приносът на 

Фондовете към тези инвестиции се определя в светлината на присъщите им 

характеристики, включително стойността на брутния марж на самофинансиране, 

която би могла обичайно да се очаква за съответния тип инвестиции предвид на 

макроикономическите обстоятелства, в които инвестициите се изпълняват без 

увеличаване на отделяните от националния бюджет средства в резултат от 

средствата, заделяни от Фондовете". 

 

Чл. 1 от Регламент 1264/1999 относно Кохезионния фонд: 1264/1999: "тази норма 

може да се намали, отчитайки в сътрудничество със заинтересуваната държава- 

членка разчетната стойност на приходите, генерирани от проекта и прилагането 

на принципа, че замърсителят плаща". 

 

Чл. 6 от Регл. 1267/99 относно ИСПА: 1267/1999: "Освен в случай на подлежащо на 

възстановяване подпомагане или при наличие на значителен интерес от страна 

на Общността, размерът на помощта може да се намали с цел отчитането на: 

наличието на съ-финансиране способността на мярката да генерира приходи и 

 правилното прилагане на принципа, че замърсителят плаща". 



Размер на съфинансиране 

 
Чл. 29.3 от Регламент 1260/00 относно Структурните фондове. Максимум 75% от 

общия 

размер на допустимите разходи и, като общо правило, поне 50% от допустимите 

публични разходи в случай на мерки, изпълнявани в областите, обхванати от цел 1. 

Когато областите се намират в страна-членка в обхвата на Кохезионния фонд, 

финансирането от страна на Общността може да се увеличи, като в изключителни и 

надлежно оправдани случаи достига максимум 80% от общия размер на допустимите 

разходи и максимум 85% от общия размер на допустимите разходи за най- 

отдалечените области и гръцки острови, които са в неблагоприятно положение 

предвид своята отдалеченост; (б) максимум 50% от общия размер на допустимите 

разходи и, като общо правило, най-малко 25% от допустимите публични разходи при 

мерки, изпълнявани в области, попадащи в обхвата на цел 2 или 3. В случая на 

инвестиции във фирми финансирането от Фондовете отговаря на изискванията за 

максимален размер на подпомагане и съчетанията от помощи, определени в областта 

на държавните помощи"; 



 

УСПЕХ С 

ПРОЕКТИТЕ! 


