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• Регламент на Съвета № 1084/2006 учредява Кохезионния фонд и 

• Регламент на Съвета (ЕК) № 1083/2006 полага основните постановления на няколко фонда на 

ЕС, включително и на Кохезионния фонд. В чл. 40 на Регламент на Съвета № 1083/2006 са 

определени необходимите документи, които трябва да се предадат на ЕК по отношение на големите 

проекти: 

  Информация относно отговорния за изпълнението орган; 

  Информация относно естеството на инвестицията, описание на инвестицията, нейния финансов обем и 

местоположение; 

  Резултати от прединвестиционни проучвания (ПИП); 

  Времеви план за изпълнение на проекта; 

  Анализ на разходите и ползите, включително оценка на риска и предвиденото въздействие върху съответния сектор, 

както и върху социално-икономическото положение на държавите-членки и/или региона (АРП); 

  Анализ на въздействието върху околната среда (ОВОС); 

  Обосновка за обществения принос; 

  Финансов план, който показва общите планирани финансови ресурси и планираното участие от фондове, ЕИБ, ЕИФ и 

други източници на финансиране на Общността, включително индикативен годишен план на финансовото участие на 

ЕФРР или на Кохезионния фонд за големи проекти. 

Разлика между обхвата на инвестиционните проекти 

Трябва да се отбележи, че във връзка с “техническата страна” на проекта се споменава само 

ПИП, докато според чл. 139 от ЗУТ инвестиционните проекти се разработват в следните фази: 

Идеен проект, Технически проект, Работен проект.  

Според българската законодателна рамка ПИП не се разглежда като част от инвестиционните 

проекти, докато за ЕК ПИП е най-важното “изходно” проучване, в което се разпределя бюджета.  
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Таблица на етапите на инвестиционните проекти 
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Етап на инвестиционен проект – ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН 

Генералният план на регионално и/или общинско ниво (над 10 000 е.ж.) – представя оценка на:  

•  тенденцията на развитие на населеното място/общината;  

•  общото състояние на ВиК инфраструктурата, като очертава приоритетите в нейното развитие за 

период от 25 – 30 години напред.  

В него се установява база за оптимално съсредоточаване на инвестициите не само върху определени 

инфраструктурни елементи (водопроводи, канализация, ПСПВ, ПСОВ и др.), но също и във времево 

отношение. Приоритизирането на инвестициите е условие за повишаване на положителното влияние 

върху бъдещите инвестиции в следващи периоди (например, не е препоръчително да се проектира и 

изгражда ПСОВ без извършване на предварителни или паралелни мерки за рехабилитация на 

канализационната мрежа, каквато е ситуацията в повечето български населени места).  

 

Генералният план включва информация относно следните въпроси: 
1.Хидрогеоложки доклад  

2.Проектни критерии 

3.Водопроводна мрежа 

4.Канализационна мрежа 

5.Пречиствателна станция 

6.Единични цени 

7.Инвестиционни разходи 

8.Законодателна рамка 
 

Очаквани резултати от Генералния план: 

Програма на дългосрочни инвестиции; 

Програма на краткосрочни инвестиции, ППИ; 

Работна програма; 



5 

Етап на инвестиционен проект – ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН 

Някои основни точки: 

 Демографско развитие 

От 1985 се наблюдава постоянно намаляване на населението на България. Националният статистически институт 

(НСИ) и други международни институции (Евростат, Джаспърс, Обединените нации) са разработили прогнози за 

намаляване на националното население до 2030 г.  

 

НСИ е разработил 3 типа прогноза за демографското развитие на населението на национално и областно ниво, както 

следва: 

 I вариант (хипотеза за конвергенция): Този вариант е определен като реалистичен и е координиран с 

нормативните изисквания на ЕС за демографско и социално-икономическо развитие на държавите-членки; 

Евростат 

 II вариант(относително ускоряване): Този вариант допуска, че демографското развитие ще се реализира при 

благоприятни социални и икономически процеси в страната; 

 III вариант(относително забавяне): Този вариант предполага, че развитието на населението се предвижда при 

хипотезата за неблагоприятни социални и икономически процеси в страната.  

Според НСИ населението на България е намаляло от 8.54 млн. жители през 1992 на 7.37 млн. жители през 2011, 

което представлява средногодишна степен на намаляване от 0.77 %. Под население се има предвид „местното 

население‟. Таз категория включва лицата, които живеят постоянно в страната и не са я напускали официално 

към 31 декември на съответната година за повече от една година. НСИ – Национален статистически институт 

(2011).  

 

Развитие на населението в България (данни и прогноза) 
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Етап на инвестиционен проект – ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН 

 Определение за агломерации 

Преди започването на Генералния план проектната област се разделя на агломерации‚ /области на отвеждане на 

отпадъчни води /водоснабдяване/ като обект или водосборна област. 

 

 Определение за области на водоснабдяване 
 За определянето на областите на водоснабдяване Консултантът използва дефиницията в  европейската Директивата за 

питейните води 98/83/ЕО (Приложение II, Таблица B1, Бележка 1) –  „Зона на водоснабдяване е географски определена област 

в рамките на която водите, предназначени за потребление от човека, се доставят от един или повече източника, за които може 

да се приеме, че водното качество е приблизително еднакво".  
 

 Определение за области на отвеждане на отпадъчни води 
 Според дефиницията за агломерация в контекста на европейската Директива за градските отпадъчни води тя означава 

„територия, в която населението и/ или икономическите дейности за достатъчно концентрирани, за да бъдат отпадъчните води 

от населеното място събирани и отвеждани в градска пречиствателна станция или в крайна точка на заустване." По този начин 

агломерацията следва да се определя независимо от административните граници (град, район, окръг) или де факто от 

водосборните области. Когато обаче например една канализационна система е изцяло налична, границата на агломерацията 

може да съвпадне с границата на съществуващата канализационна система. 
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Етап на инвестиционен проект – ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН 

 Използване на земята и урбанизационни аспекти 

 Одобрена урбанизационна карта 
 

 Данни за фактурираните водни количества 

 Анализ на водопотреблението на базата на фактурираните водни количества 
 

 Водопроводна мрежа 

 Водопотребление:  ЕК  информира българската държава посредством писмо с реф. номер 003312 от 14ти април 2009, че ще 

се взимат предвид само проектите, базирани на стабилни и реалистични параметри на водопотребление, като 

водопотреблението на жител на ден не следва да превишава  130 l/ж*д; 

  Събиране на цялата топографска информация, карти и др.; 

   Събиране на всички екзекутивни чертежи; 

    Хидравлично моделиране на мрежата; 

 Дъждовна и битова канализация 
   Събиране на цялата топографска информация, карти и др.; 

   Събиране на всички екзекутивни чертежи; 

    Хидравлично моделиране на мрежата според Норма BGN EN 752 

 Пречистване на отпадъчни води 

  Оценка на процеса според БДС EN 12255-1 

   Съответствие с Плана за управление на речните басейни  
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Етап на инвестиционен проект – ПИП 

Като междинна работна програма между Генералния план и ПИП е желателно да се извърши 

следното: 

 

 Топографско проучване на мрежите,инсталиране на Географска информационна система (GIS);  

 Актуализиране на всички екзекутивни чертежи и преобразуване в GIS; 

 Почистване на тръби; 

 Видео наблюдение CCTV и преобразуване на резултатите в GIS; 

 Измерване на водните количества и преобразуване на резултатите в GIS; 

 Проучване на речния бряг и шахтите и преобразуване на резултатите в GIS; 

 

ПИП е следващия етап на развитие, в който се прави техническата и икономическата оценка на 

приоритетните инвестиции, очертани в Генералния план (в този случай 2014-2020).  

 

Препоръчително е в ПИП да се разгледа отново цялата ВиК инфраструктура. Трябва да се 

анализират от техническа и икономическа гледна точка различни варианти за конкретната 

инвестиция (например смесена или разделна система, варианти за отпадъчните води и 

третирането на утайката и др.).   

 

ПИП е основният доклад, който служи като база за кандидатстване за 

финансиране в съответствие с ОП „Околна среда”.  
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Етап на инвестиционен проект – ПИП 

 Демографско развитие 

  Прогноза за проектен хоризонт 

 

 Използване на земята и урбанизационни аспекти 

 Одобрена урбанизационна карта 
 

 Данни за фактурираните водни количества 

  Анализ на водопотреблението на базата на фактурираните водни количества 

 

 Водопроводна мрежа 

 Водопотребление 

  Събиране на цялата топографска информация, карти и др.; 

   Събиране на всички екзекутивни чертежи; 

    Хидравлично моделиране на мрежата; 

 Дъждовна и битова канализация 
 Събиране на цялата топографска информация, карти и др.; 

   Събиране на всички екзекутивни чертежи; 

    Хидравлично моделиране на мрежата; (БДС EN 752) 

 Пречистване на отпадъчни води 

 Изчисление на процеса (БДС EN 12255) 
 

  Съответствие с Плана за управление на речните басейни 
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Етап на инвестиционен проект – АРП 

Анализът на разходите и ползите (АРП) следва да докаже, че нетната икономическа сегашна стойност на 

проекта е положителна или, че ползите от проекта са повече от разходите за неговото реализиране.  

 

Практиката показва, че колкото по-голяма е дадена агломерация, толкова по-голяма е вероятността ползите от 

проекта да са повече от разходите и следователно АРП е положителен.  

 

За по-малките агломерации обаче изготвянето на положителен АРП е много трудно, тъй като от една страна 

инвестициите на жител са много по-високи от тези за по-големите агломерации и от друга това е трудно, с други думи 

се реализира голям разход, но ползите от него обхващат относително малка група хора.  

Ключови аспекти от АРП: 

 Инвестицията е изпълнима, т.е. ползите от 

проекта са повече от разходите за неговото 

реализиране. 

 Общината има достатъчно добър кредитен 

рейтинг, за да реализира проекта; 

 Повишената такса за ВиК услугите след 

изпълнението на инвестицията е социално 

поносима; 

 Спазен е принципа “замърсителят плаща”; 

 

Проектът следва да докаже устойчивостта 

на инвестицията, като за тази цел се 

изготвя АРП.  

Обща структура на финансиране на българските проекти по Кохезионен фонд 

Общи проектни инвестиции 

Допустими разходи,  

(чл. 56 EC 1083/2006) 

) 

Недопустими разходи 
(чл. 56, EC 1083/2006) 

Българска част от 

недостига за финансиране Кохезионен фонд 

Общини 
Бъгарско 

правителство 

80 % 20 % 

Проектен 

заем 

0 % 20 % 

Съгласно ОП Околна среда 

Методология на МОСВ 

Критерии за допустимост (Методология 

на МОСВ) 

Необходимо грантово финансиране за подкрепа реализацията на 

проекта: R % 

Структура на финансиране на проекта (допустими инвестиции) 

Проектен 

заем (1-R) 

%  

0 % of R 20 % of R 80 % of R 

Изчислен процент на недостиг на финансиране R 

Държава/

Община 

Част, която може и трябва да 

бъде финансирана от 

(нарастналите) дисконтирани 

нетни приходи (ДНП) 

Недостиг на финансиране / 

Финансов дефицит допустим за 

подкрепа от ЕС (чл. 55.2, ЕС 

1083/2006) 

Тарифни  

Приходи 

(заем) 



Формуляр за кандидатстване / Апликационна форма: В съответствие с промените на Закона за водите от 

23.06.2009 е установен и приет нов подход към управлението на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

“Околна среда 2007-2013” (ОПОС): 

„Подход и методология за подбор на проектите по Приоритетна ос 1 (Агломерации с над 10 000 е.ж.) на 

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013” 

На 30ти юни 2010 Министерство на околната среда и водите (МОСВ) публикува нов документ “Покана за 

кандидатстване” (ПзК) с изискванията за икономическа ефективност и екологична и техническа устойчивост. 

 

Формулярът за кандидатстване ще се разработи на базата на резултатите от ПИП и АРП. 

 

В т. 5.1 от ПзК е записано, че Бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ (грант) са: 

 Общински администрации, на чиято територия попадат приоритетните агломерации съгласно “Подход и 

методология за подбор на проектите по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“.  

 

В т. 5.3 от ПзК е записано, че: 

 По настоящата процедура ще бъдат финансирани дейности, които са насочени към изграждане и 

рехабилитация на инфраструктура – публична общинска собственост. В случай, че по проекта се предвижда 

рехабилитация на съществуваща мрежа или съоръжения, които към момента на кандидатстване не са 

извадени от активите на ВиК оператора, кандидатът е длъжен да представи доказателства за вписването в 

търговския регистър на решението за намаляване на капитала на оператора със стойността на тези активи. 

Доказателствата се прилагат към проектите на документации за възлагане на обществени поръчки за 

дейностите по рехабилитация на съществуващата мрежа или съоръжения, включени в одобрения за 

финансиране проект, при предоставянето им на Междинното звено за извършване на предварителен контрол. 

В случай че бенефициентът не представи доказателства за това обстоятелство, разходите за 

рехабилитация на тези обекти няма да бъдат възстановени от ОПОС.   

 

Общините следва да изискват промяна на собствеността на ВиК инфраструктурата от публично-държавна на 

публично-общинска в съответствие с чл. 13, ал. 2 на Закона за водите и Параграф 32 от Преходните и 

заключителни разпореди към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ 47 от 2009, в сила от 

23.06.2009, изм. ДВ 95 от 2009). 11 

Етап на инвестиционен проект – ФОРМУЛЯР ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ 
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Етап на инвестиционен проект – ФОРМУЛЯР ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

В т. 5.3 е записано, че ВиК операторът може да допълни безвъзмездното финансиране с цел изпълнение на 

интегриран проект чрез финансиране на недопустими компоненти от проекта, разходите за които няма да бъдат 

възстановени от ОПОС, предвидени в действащия бизнес план на оператора, одобрен от ДКЕВР. 

 

В този случай обаче влиза в сила т. 4.2 „Правила по отношение на проекти, генериращи приходи“ и това 

обстоятелство се взима предвид в АРП. Според чл. 39 и чл. 40 на Директива 1083/2006 и чл. 3 на Директива 

1084/2006 ДДС не е допустим разход. 

 

В т. 6.3 на ПзК се посочват задължителните дейности: 

Организация и управление на проекта – бенефициентът е пряко отговорен за управлението на проекта и 

осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. Той следва да предвиди достатъчно механизми 

за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки при 

необходимост.  

 

Общината като бенефициент на инвестиционния проект сформира Звено за изпълнение на проект (ЗИП) на 

базата на решение на Общинския съвет след получаване на предварително одобрение относно изпълнението на 

инвестиционния проект от страна на МОСВ.  

 

ЗИП включва общински служители и други външни специалисти, които имат за задача да гарантират 

изпълнението на настоящото предложение в съответствие с тяхната отговорност и задължения.  

 

В т. 9 на ПзК е посочен начина на кандидатстване и комплектоване на проектното предложение. 

ПзК може да се изтегли от интернет страницата на МОСВ: ope@moew.government.bg  

 

mailto:ope@moew.government.bg
mailto:ope@moew.government.bg
mailto:ope@moew.government.bg
mailto:ope@moew.government.bg
mailto:ope@moew.government.bg
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Етап на инвестиционен проект – ПРОЕКТИРАНЕ 

Идеен, технически и работен проекти – в зависимост от съответния инвестиционен проект. Необходимата проектна 

фаза следва да отразява изискванията на тръжната процедура. Незавършеното хармонизиране на българското 

законодателство с европейското създава редица препятствия.  

 

Например, ако за даден инвестиционен проект се вземе решение съгласно чл.  141 и чл. 142 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), ще означава, че Изпълнителят няма да има право да променя идейния проект или за всяка 

промяна следва да се повтори необходимата процедура.  

Налагането на конкретно технологично решение обаче е в противоречие с условията на Жълтата книга на ФИДИК. 

Основната част от офертата на участниците се състои в предложение на адекватно технологично решение, което 

отразява местните особености и допринася за реализирането на екологичните норми. 

 

В противен случай има риск участниците в търга да изкажат недоволство по отношение на процедурата, което 

накрая може да доведе до проваляне на търга.  

 

В  24 на Заключителните разпоредби към Закона за устройство на територията (ДВ № 61 от 2007 г., в сила от 

27.07.2007 г.) се постановява, че за проектите, финансирани напълно или частично от международни финансови 

институции и от фондове на ЕС, при подписване на договори между участниците в инвестиционния процес се прилага 

договорната рамка на Международната федерация на инженерите консултанти (ФИДИК). 

 

В този контекст в Изискванията следва да се направи ясно разграничение между идеен проект, който служи като 

база за разработване на тръжните досиета, и идеен проект, който трябва да се разработи от Изпълнителя след като 

спечели търга и, който ще послужи за следващите фази на проектиране. 

 

Съгласно чл. 142 идейният проект може да бъде основа за издаване на разрешение за строеж, ако за него е 

извършена предварителна оценка за съответствие с разпоредбите на подробния устройствен план, с правилата и 

нормите за застрояване на територията, с изискванията за строежи в съответствие с нормативните актове за 

функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и опазване на здравето, както и във връзка с 

взаимното координиране между отделните части на проекта, и в когато той бъде одобрен от органа по чл. 145.  
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Етап на инвестиционен проект – ПРОЕКТИРАНЕ 

В случай, че одобреният идеен проект служи и за възлагане на строителство по Закона за обществените поръчки 

и в случай, че има издадено разрешение за строеж, се приемат само малки промени / разлики в одобрения 

инвестиционен проект са отговорност. Характерът на промените се определя в чл. 154 от ЗУТ. По отношение на 

„съществените отклонения“ от одобрения инвестиционен проект се смята, че те ще доведат до промяна на 

строителната конструкция и вида на строителните елементи и / или товари, вида и местоположението на общите 

инсталации и машини в сградите и съоръженията, и т.н. 

 

В случай на такива промени на одобрения инвестиционен проект след издаване на разрешението за строеж, те 

следва да се приемат по искане на Възложителя, придружено с писменото съгласие на заинтересованите страни 

по чл. 149 (2), заверено от нотариус, на базата на одобрения инвестиционен проект към издаденото разрешение 

за строеж. Тези промени се отразяват със забележка в издаденото разрешение за строеж и следва да се приемат 

преди изпълнението. 

 

Ако Изпълнителят обаче бъде задължен да следва вече изготвения и одобрен идеен проект според разпоредбите 

на ЗУТ, описани накратко по-горе, кой ще поеме отговорност за проекта и всичките последствия?  

 

Според договорните условия на Жълтата книга на ФИДИК Изпълнителят  носи пълна отговорност за 

проекта, изграждането и експлоатацията на съоръженията в рамките на периода на поемане на 

отговорност за възникнали проблеми.  

 

Обикновено в договорите по Жълтата книга на ФИДИК, Инвеститорът трябва да изготви индикативен идеен 

проект, в които са посочени проектните критерии, изискванията към пречиствателния процес (т.е. норми за 

пречистените отпадъчни води, отстраняване на биогенни елементи и др., технологична схема, изисквания към 

машини, характеристики на площадката и др.), както и технологичните изчисления и някои основни 

чертежи,чиято цел е коректно описание на дадения случай и предоставяне на добра основа за офертата на 

участниците в търга.  

 

Всички описани я ЗУТ процедури могат да се осъществят от Изпълнителя след спечелване на търга и 

това по никакъв начин няма да застраши качеството на проекта. 
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Етап на инвестиционен проект – ПРОЕКТИРАНЕ 

Най-голямото разминаване обаче между Жълтата и Червената книга на ФИДИК и българското 

законодателство е по отношение на така наречения "авторски надзор". 

 

В чл. 162 (3) от ЗУТ се постановява, че „Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за 

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са 

задължителни за останалите участници в строителството". По-нататък в чл. 232 (4) е предвидено, че проектантът 

може да бъде наказан, ако той не изпълнява "авторски надзор" в съответствие с подписан договор. 

 

Изглежда, че в България, проектантът може да бъде "пречка" за изпълнението на всеки инвестиционен проект, но 

законодателна рамка не разглежда последствията. 

 

В Жълтата/ Червената книга на ФИДИК, издание 1999 г., е посочено, че Инженерът е член на екипа на 

Възложителя, и в това отношение се счита, че Инженерът извършва своята дейност за Възложителя. Това 

означава, че, ако е необходимо, Инженерът има право да променя и да адаптира проекта без разрешение на 

проектанта. Инженерът всъщност поема цялата отговорност за изпълнението на проекта и подписването на 

всякакви протоколи. 
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1. Директива 2000/60/EC (Рамкова Директива за Водите). Течовете във 

водоснабдителната мрежа водят до високи и неоправдани разходи за 

питейната вода и неефективно използване на водните ресурси. Това е в 

противоречие с член 9, алинея 1 от Директива 2000/60/EC;  

2. Директива 91/271/ЕС, член 3, Приложение I A  - регламентиращ 

превенцията на течовете в канализационните мрежи и ограничаване на 

замърсяването на реката приемник от канализационните преливници. Това 

изискване е транспонирано в Наредба No 6, Приложение No. 3 към  

Член 10, алинея 2. 

3. Директива 91/271/EC, чл. 4 – всички агломерации с население над 10000 

ЕЖ трябва да имат биологично пречистване на отпадъчните води до 

31.12.2010; Това изискване е транспонирано в Наредба 6,  член 11, ал. 3. 

4. План за управление на речния басейн на р. Марица – Таблица No M7.1 

– разширение на канализационната мрежа и строителство на ПСОВ в 

Асеновград и План за управление на речния басейн на р. Места – Таблица  

VII.2 – строителство на ПСОВ в Банско и Гоце Делчев, за да се отстрани 

поне 90% от замърсяващия товар по БПК5 на годишна база. 

Европейско и Българско Законодателство 
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НАСЕЛЕНИЕ, ОБХВАНАТО ОТ ПРОЕКТА 

ГРАД АСЕНОВГРАД 
 51 760 жители в гр. Асеновград (79 % от населението на Общината); 

 100 % достъп до водоснабдяване; 95% достъп до канализация; 

 Жители, които не са обхванати от проекта, но са в рамките на 

Директива 91/271/EC и Рамкова Директива за Водите – село Тополово 

– 2844 жит. 

ГРАД БАНСКО 
 8 639 постоянни жители в гр. Банско (67.5 % от населението на 

Общината); 

 100% достъп до водоснабдяване; 100% достъп до канализация; 

 Жители, които не са обхванати от проекта, но са в рамките на 

Директива 91/271/EC и Рамкова Директива за Водите – град 

Добринище 2668 жит. 

 
 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 19 989 жители в гр. Гоце Делчев (63 % от населението на Общината); 

 100 % достъп до водоснабдяване; 98% достъп до канализация; 

 Жители, които не са обхванати от проекта, но са в рамките на Директива 

91/271/EC и Рамкова Директива за Водите – село Брезница - 3 104 жит. 

           село Мусомища - 2 170 жит. 

 
 

Topolovo 

Musomishta 

Breznitsa 

Dobrinishte 



 Някои факти относно ВиК инфраструктурата 
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Измервателната кампания за питейната вода в трите града показа: 
 Висока степен на загуби на вода – Асеновград (> 60%); Банско (> 50%); Гоце Делчев (> 70%) 

 Много стари тръби; 

 Лоша поддръжка; 

Заключение: Основните недостатъци на съществуващите водоснабдителни системи са старите 

и износени съоръжения! 
 

CCTV проучването заедно с инспекцията на шахтите показа: 
 Голямо количество отлагания, пясък, камъни и др.  

 Отчасти срутени и разрушени тръби; 

 Липса на поддръжка и почистване повече от 20 години; 

 Шахтите са пълни с твърди отпадъци или др.; 

 Повечето от дъждопреливниците не функционират нормално и заустват постоянно. 

АСЕНОВГРАД БАНСКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

● Инфилтр./ексфилтр. (>200 %) 

      (измерена и оценена)  
● Инфилтр./ексфилтр.(700-1200 %)  

      (измерена и оценена)  

● Инфилтр./ексфилтр. (> 400 %) 

      (измерена и оценена)   

Канализационните системи са в лошо състояние. Инфилтрацията / ексфилтрацията 

увеличават хидравличното натоварване на ПСОВ и разрежда многократно 

отпадъчната вода. В бъдеще това ще наруши биологичните процеси в ПСОВ;  



   НЯКОИ ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТИ 
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1. План за управление на речния басейн на р. Марица 

 Целият речен басейн е класифициран като чувствителна зона; 

 Река Чепеларска е определена като водно тяло в лошо състояние, 

като основното замърсяване идва от гр. Асеновград; 

 

2. План за управление на речния басейн на р. Места 

 Речният басейн в границите на общините Банско и Гоце Делчев е 

класифициран като нечувствителна зона; 

 Река Глазне е определена като водно тяло в лошо състояние в 

участъка през град Банско до вливането в река Изток; 

 Река Неврокопска е определена като водно тяло в лошо 

състояние в участъка от сливането с река Добротица до вливането 

в река Места; 
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Потоци и ниво на подземните води 



 4.1 км тръби, DN > 100 мм с изключително високи 

загуби на вода, съвпадащи с трасето на 

канализационните тръби, обект на рехабилитация;  
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АСЕНОВГРАД: Фокус на инвестицията във ВиК 
системите  

ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Подмяна на АЦ  и стоманени тръби само при доказана 

необходимост и когато трасето на тръбите съвпада с 

канализационните тръби, обект на рехабилитация. 

 Подмяна на съществуващите главни колектори западно от река 

Чепеларска , Дължина = 12.37 км, DN 400 мм до DN 2000 мм 

 Подмяна на главните колектори източно от река Чепеларска, 

Дължина = 9.19 км, DN 400 мм до DN 2000 мм; 

 Реконструкция на два (2) съществуващи дъждопреливници; 

 Строителство на седем (7) нови дъждопреливници; 

 

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

Хидравлично изчисление за канализационната мрежа: 

 Изчисления за дебита според Норма BGN EN 752, 2008; 

 Изчисления за замърсяващия товар според Изчисленията за 

цялата област, обслужвана от ПСОВ, изчисления за 

дъждопреливниците за критична интензивност на дъжда 15 

l/s*ha, според Приложение E.6  
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Канализационна система: Дъждопреливник Нов No 7 



АСЕНОВГРАД: Пречиствателна станция за отпадъчни 
води 

Конвенционална схема с активна утайка и каскадна денитрификация 
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Третиране на утайките чрез анаеробна стабилизация 

ПРОЕКТЕН КАПАЦИТЕТ  

 еквивалент жители 65 350 ЕЖ; 

 Q max,h сухо време       787 m3/h; 

 Q max,h дъжд     1 406 m3/h; 

 СВ товар                     3 943 kg/d; 

 БПК5 товар                 3 921 kg/d; 

 ХПК товар                   7 842 kg/d; 

 Общ N товар                 532 kg/d; 

 Общ P товар                   88 kg/d; 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА 

 СВ на изход      35 mg/l; 

 БПК5 на изход  25 mg/l; 

 Общ N на изход  15 mg/l; 

 Общ P на изход   2 mg/l; 



АСЕНОВГРАД: Общи инвестиционни разходи  

(ППИ 2007 – 2015) (постоянни цени) 

Програма за приоритетни инвестиции Окончателен вариант

ППИ 2007 - 2015
Прединвестиционно 

проучване

Водоснабдяване

- мрежа 1 395 056,78 €

Канализационна система

- мрежа 21 510 014,00 €

- Пречиствателна станция 10 839 500,00 €

Междинна сума 33 744 570,78 €

Непредвидени разходи 10% 3 374 457,10 €

Междинна сума, вкл. непредвидени разходи 37 119 028

Проект 2 %, Надзор 5 %, ЗУП 3% 3 711 902,81 €

Общо, вкл. допълнителни разходи 77 949 958,57 €

ДДС 20 % 15 589 991,71 €

Общо, вкл. доп. разходи и ДДС 93 539 950,28 €

Общо, вкл. доп. разходи, ДДС и инфлация 55 758 000,00 €

Население

Година 2008 51 760

Година 2015 50 010

Инвест. база население 2008 [евро/жит.] 651,94

Инвест. база население 2015 [евро/жит.] 674,76

Бюджет според ТЗ

- мрежа 9 987 270,00 €

- Пречиствателна станция 10 792 950,00 €

Общ бюджет според ТЗ 20 780 220,00 €
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Дял на КФ от 
финансовия недостиг 

72.51 % (CBA ) 
(40.427 млн. €) 

 

Дял на потребителите 

Покрит от ВиК  тарифата   

9.37% (=100-90.63) 

Общо мерки 

(инвестиции/ подмяна на активи) 

текущи цени, вкл. допълнителни разходи и ДДС 

Финансов недостиг 

(чл.55.2, ЕС 1083/2006) 

90.63% (изчислен дял - АРП)  

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:  
(чл. 56, ЕС 1083/2006) 

финансиране от Българска страна 

Български дял от 
инвестицията 

18.13%  
(10 107 млн. €) 

 

Държава /  
Община 

Тарифи/ 
приходи 

Заем на проекта 
9.37 %  

(5 224 млн. €) 

АРП  

(Анализ разходи-

ползи) 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

(чл. 56, ЕС 1083/2006) 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА 

Данъци;  

адм. услуги;др. 

АСЕНОВГРАД: КОХЕЗИОНЕН ФОНД (текущи цени) 
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Инвестиции за Асеновград  
55 758 млн. € 

макс. 80% макс. 20% 
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Потоци и ниво на подземните води 

Дебитът на водата от притоци 

е повече от 700% над средно 

дневния дебит на битовите 

отпадъчни води. 



БАНСКО: Туризъм и качествени показатели на 
отпадъчната вода 
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Time/ПериодCOD/ХПК (mg/l) BOD5/БПК5 (mg/l) SS/НВ

Население, обслужвано от ВиК 

системите: 

   8 639 постоянни жители; 

 18 000 регистрирани хотелски легла; 

   4 333 частни квартири; 

 

Изключително разредени отпадъчни 

води: 

 при сегашните условия не може да се 

осъществи биологично пречистване; 
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 18.5 км тръби, DN > 100 мм с изключително 

високи загуби на вода, съвпадащи с трасето 

на канализационните тръби; 

 Подобряване на експлоатацията – подмяна на 

регулатори на налягане и инсталиране на 

водомери след регулаторите 
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ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Подмяна на АЦ  и стоманени тръби само при 

доказана необходимост и когато трасето на 

тръбите съвпада с канализационните тръби, 

обект на рехабилитация. 

БАНСКО: Фокус на инвестицията във ВиК системите  
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БАНСКО: Фокус на инвестицията във ВиК системите 

РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
1. Строителство на главни колектори по поречието на река 

Глазне от двете страни и нов довеждащ колектор до 

ПСОВ: L= 9.89 км; DN 300 – 600; 

2. Строителство на второстепенна канализационна мрежа 

към гореспоменатите главни колектори: L = 24.07 км; DN 

300; 

3. Нов временен дъждопреливник (западно от р. Глазне; 

Лот 8000); 

 

ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
1.Рехабилитация на съществуващата смесена система 

според хидравличните нужди: L = 14.90 км, DN 300 – DN 1200; 

2.Закриване на 4 съществуващи дъждопреливници и 

трансформирането им в зауствания на дъждовната 

канализация;  

3.Изграждане на 4 нови зауствания в р. Глазне; 

Изчисления за канализационната мрежа: 

 Изчисления за дебита според Норми BGN EN 752, 2008; 

Изчисления за замърсяващия товар според Изчисленията за 

замърсяващия товар за цялата област, обслужвана от ПСОВ 



БАНСКО: Пречиствателна станция за отпадъчни води 

Технология на пречистване с реактори с циклично действие (SBR) 
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Съвместно третиране на утайките с анаеробно 

стабилизиране 

ПРОЕКТЕН КАПАЦИТЕТ  

 еквивалент жители 28 000 ЕЖ; 

 Q max,h сухо време       594 m3/h; 

 Q max,h дъжд        594 m3/h; 

 СВ товар                     1 960 kg/d; 

 БПК5 товар                 1 680 kg/d; 

 ХПК товар                   3 360 kg/d; 

 Общ N товар                  308 kg/d; 

 Общ P товар                    50 kg/d; 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА 

 СВ на изход      35 mg/l; 

 БПК5 на изход  25 mg/l; 
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БАНСКО: Общи инвестиционни разходи  

(ППИ 2007 – 2015) (постоянни цени) 
Програма за приоритетни инвестиции Окончателен вариант

ППИ 2007 - 2015
Прединвестиционно 

проучване

Водоснабдяване

- мрежа 2 316 130

Канализационна система

- мрежа 18 122 768

- Пречиствателна станция 6 147 100

Междинна сума 26 585 998

Непредвидени разходи 10% 2 658 600

Междинна сума, вкл. непредвидени разходи 29 244 598

Проект 2 %, Надзор 5 %, ЗУП 3% 2 924 460

Общо, вкл. допълнителни разходи 32 169 058

ДДС 20 % 6 433 812

Общо, вкл. доп. разходи и ДДС 38 602 869

Общо, вкл. доп. разходи, ДДС и инфлация 43 477 217

Население

Година 2008, вкл. Туризъм 26 202

Година 2015 26 937

Инвест. база население 2008 [евро/жит.] 1 659,31

Инвест. база население 2015 [евро/жит.] 1 614,03

Бюджет според ТЗ

- мрежа 14 692 884,00 €

- Пречиствателна станция 5 119 400,00 €

Общ бюджет според ТЗ 19 812 284,00 €



Дял на КФ от 
финансовия недостиг 

71.60 % (CBA ) 
(31 130 млн. €) 

 

Дял на потребителите 

Покрит от ВиК  тарифата   

10.50% (=100-89.5) 

Общо мерки 

(инвестиции/ подмяна на активи) 

текущи цени, вкл. допълнителни разходи и ДДС 

Финансов недостиг 

(чл.55.2, ЕС 1083/2006) 

89.50% (изчислен дял - АРП)  

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:  
(чл. 56, ЕС 1083/2006) 

финансиране от Българска страна 

Български дял от 
инвестицията  

17.90 %  
(7 782 млн. €) 

 

Държава /  
Община 

Тарифи/ 
приходи 

Заем на проекта 
10.5 %  

(4 565 млн. €) 

АРП  

(Анализ разходи-

ползи) 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

(чл. 56, ЕС 1083/2006) 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА 

Данъци;  

адм. услуги;др. 

БАНСКО: КОХЕЗИОНЕН ФОНД (текущи цени) 
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Инвестиции за БАНСКО  
43 477млн. € 

макс. 80% макс. 20% 
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Ниво на подземните води 



 16.1 км тръби, DN > 100 мм с изключително високи загуби на 

вода, съвпадащи с трасето на канализационните тръби;  

 9.5 км тръби, DN < 100 мм в трасето на канализационните тръби;  

 Подобряване на експлоатацията – подмяна на регулатори на 

налягане и инсталиране на водомери след регулаторите 
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ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 
1. Подмяна на АЦ  и стоманени тръби само при доказана 

необходимост и когато трасето на тръбите съвпада с 

канализационните тръби, обект на рехабилитация. 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: Фокус на инвестицията във ВиК 
системите 

КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА 

1. Смяна диаметрите на съществуващите главни колектори с 

подходящи, L= 8.83 км, DN 400 до DN 2000; 

2. Строителство на 7 нови дъждопреливника в мрежата; 

3. Нов довеждащ колектор до ПСОВ, L = 2.53 км, DN 400 мм; 

4. Нови канализационни връзки от съществуващата система към 

новия главен колектор DN 400 мм до DN 2000мм, L = 11.26 км; 

Хидравлично изчисление за канализационната мрежа: 

 Изчисления за дебита според Норма BGN EN 752, 2008; 

 Изчисления за замърсяващия товар според Изчисленията за цялата 

област, обслужвана от ПСОВ, изчисления за дъждопреливниците за 

критична интензивност на дъжда 15 l/s*ha, според Приложение E.6  
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Канализационна система: Дъждопреливник Нов No 6 



ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: Пречиствателна станция за 
отпадъчни води 

Технология на пречистване с капещи биофилтри 

Съвместно третиране на утайките с анаеробно 

стабилизиране на ПСОВ Банско 

ПРОЕКТЕН КАПАЦИТЕТ 

 еквивалент жители   22 500 PE; 

 Q max,h сухо време       309 m3/h; 

 Q max,h дъжд                 562 m3/h; 

 СВ товар                    1 575 kg/d; 

 БПК5 товар                1 350 kg/d; 

 ХПК товар                  2 700 kg/d; 

 Общ N товар                 248 kg/d; 

 Общ P товар                    41 kg/d; 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА 

 СВ на изход      35 mg/l; 

 БПК5 на изход  25 mg/l; 
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ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: Общи инвестиционни разходи  

(ППИ 2007 – 2015) (постоянни цени) 

Програма за приоритетни инвестиции Окончателен вариант

ППИ 2007 - 2015
Прединвестиционно 

проучване

Водоснабдяване

- мрежа 3 908 127

Канализационна система

- мрежа 10 703 700

- Пречиствателна станция 5 288 500

Междинна сума 19 900 327

Непредвидени разходи 10% 1 990 033

Междинна сума, вкл. непредвидени разходи 21 890 360

Проект 2 %, Надзор 5 %, ЗУП 3% 2 189 036

Общо, вкл. допълнителни разходи 24 079 396

ДДС 20 % 4 815 879

Общо, вкл. доп. разходи и ДДС 28 895 275

Общо, вкл. доп. разходи, ДДС и инфлация 32 863 714

Население

Година 2008 19 989

Година 2015 19 313

Инвест. база население 2008 [евро/жит.] 1 644,09

Инвест. база население 2015 [евро/жит.] 1 701,64

Бюджет според ТЗ

- мрежа 1 200 000,00 €

- Пречиствателна станция 5 119 400,00 €

Общ бюджет според ТЗ 6 319 400,00 €



Дял на КФ от 
финансовия недостиг 

72.32 % (CBA ) 
(23 767 млн. €) 

 

Дял на потребителите 

Покрит от ВиК  тарифата   

9.60% (=100-90.4) 

Общо мерки 

(инвестиции/ подмяна на активи) 

текущи цени, вкл. допълнителни разходи и ДДС 

Финансов недостиг 

(чл.55.2, ЕС 1083/2006) 

90.40% (изчислен дял - АРП)  

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:  
(чл. 56, ЕС 1083/2006) 

финансиране от Българска страна 

Български дял от 
инвестицията  

18.08 %  
(5 942 млн. €) 

 

Държава /  
Община 

Тарифи/ 
приходи 

Заем на проекта 
9.60 %  

(3 155 млн. €) 

АРП  

(Анализ разходи-

ползи) 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

(чл. 56, ЕС 1083/2006) 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА 

Данъци;  

адм. услуги;др. 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: КОХЕЗИОНЕН ФОНД (текущи цени) 
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Инвестиции за Гоце Делчев  
32 864 млн. € 

макс. 80% макс. 20% 
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Общи проектни инвестиционни разходи  

(ОП 2007 – 2015) 

Приоритетна фаза 1 Асеновград Банско Гоце Делчев Общо

Водоснабдяване

- Мрежа 1 395 057 2 316 130 3 908 127 7 619 314

Канализационна система

- Мрежа 21 510 014 18 122 768 10 703 700 50 336 482

- Пречиствателна станция 10 839 500 6 147 100 5 288 500 22 275 100

Междинна сума 33 744 571 26 585 998 19 900 327 80 230 896

Непредвидени разходи 10 % 3 374 457 2 658 600 1 990 033 8 023 090

Междинна сума, вкл. Непр. разходи 37 119 028 29 244 598 21 890 359 88 253 985

Проект, Надзор и ЗУП 10 % 3 711 903 2 924 460 2 189 036 8 825 399

Междинна сума, вкл. доп. разходи 40 830 931 32 169 058 24 079 395 97 079 384

ДДС 20 % 8 166 186 6 433 812 4 815 879 19 415 877

Общо, вкл. Доп. разходи и ДДС 48 997 117 38 602 869 28 895 274 116 495 261

Общо, вкл. Инфлация 55 758 190 43 477 217 32 864 000 132 099 407

Бюджет по ТЗ

- Мрежа 9 987 270 14 692 884 1 200 000 25 880 154

- Пречиствателна станция 10 792 950 5 119 400 5 119 400 21 031 750

Общо Бюджет по ТЗ 20 780 220 19 812 284 6 319 400 46 911 904
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Общи проектни инвестиционни разходи - АРП  

(ОП 2007 – 2015) 
всички стойности са в Евро

Асеновград Приложен дял на финанс. недостиг

90,63% Дял Стойност Дял Стойност

Средства от Кохезионен фонд 80,00% 72,51% 40 427 72,51% 40 427

Средства от Държавата   20,00% 18,13% 10 107 18,13% 10 107

Заем за финансиране на проекта 9,37% 5 224 9,37% 5 224

Общо 55 758 55 758

Банско Приложен дял на финанс. недостиг

89,50% Дял Стойност Дял Стойност

Средства от Кохезионен фонд 80,00% 71,60% 31 130 71,60% 31 130

Средства от Държавата   20,00% 17,90% 7 782 17,90% 7 782

Заем за финансиране на проекта 10,50% 4 565 10,50% 4 565

Общо 43 477 43 477

Гоце Делчев Приложен дял на финанс. недостиг

90,40% Дял Стойност Дял Стойност

Средства от Кохезионен фонд 80,00% 72,32% 23 767 72,32% 23 767

Средства от Държавата   20,00% 18,08% 5 942 18,08% 5 942

Заем за финансиране на проекта 9,60% 3 155 9,60% 3 155

Общо 32 864 32 864

Общо

Общо Дял Стойност Дял Стойност

Средства от Кохезионен фонд 95 324 15 887

Средства от Държавата   23 831 3 972

Заем за финансиране на проекта 12 944 2 157

Общо 132 099 22 017

Дял на финансовия 

недостиг

Допустими инвест. разходи Общо

Дял на финансовия 

недостиг

Допустими инвест. разходи ДДС

Дял на финансовия 

недостиг

Допустими инвест. разходи Общо

Дял на финансовия 

недостиг

Допустими инвест. разходи Общо


