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Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 
BG161PO005/10/1.11/03/19 

 
Проект №DIR-51011119-9-21 / 01.11.2010 г. 

„Интегриран воден проект на агломерация гр. 
Смолян” 

Договор № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г. 
Бенефициент: Община Смолян 

 

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

    Решения за 
            по-добър живот 

 

4700 Смолян, бул.„България“ № 12, тел. 0301 / 626-62, факс 0301 / 624-26, e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 18 от 03.04.2013г. относно избор на изпълнител на обществена 
поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с 
предмет:  
„Изготвяне на финансов анализ с включен анализ на разходите и ползите по 
проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна 
програма „Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51011119-С009/19.07.2011 г.”. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО  
ЗАДАНИЕ 

за 
изготвяне на финансов анализ с включен анализ на разходите и ползите  

по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”  
по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013,  

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г. 
 
 
I. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 
Община Смолян 
бул. „България” 12 
Смолян 4700 
Тел.: 0301 / 626-80 
Факс: 0301 / 624-26 
www.smolyan.bg 

 
 

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА.  
 
Настоящата обществена поръчка се провежда в изпълнение на Закона за обществените 
поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в “Интегриран воден проект 
на агломерация гр. Смолян”, финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и 
прaвителството на Р. България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013, и 
по-специално с цел изготвяне на финансов анализ, включително анализ разходи-ползи 
/АРП/ за инвестиционните проекти, изработени в изпълнение на дейностите по проект 
„Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма 
„Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-
51011119-С009/19.07.2011 г., във връзка с точното определяне на финансовия дефицит 
и собствения принос. 
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Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 
1084/2006 от 11.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1164/94.  
Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в 
приоритетите на политиката на ЕС в тази област.    
Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 е разработена по Националната 
стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-
2013. На база на анализите на текущото състояние тя залага приоритети в сферата на 
околната среда, които да бъдат осъществени и финансирани. Чрез подобрение на 
базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за 
достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се 
превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо 
качество на живот, доходи и социална чувствителност. 
Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в 
сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.   
Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете 
дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда 
и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено 
финансиране. 
Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване 
на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.  
Специфичните цели на програмата са изведени, както следва: 
• Опазване и подобряване състоянието на водите. 
• Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите. 
• Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 
Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на 
населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната 
икономика. 
Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда“ 2007 - 2013 г. e 
дирекция "Кохезионна политика за околна среда" към Министерство на околната 
среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на 
оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро 
финансово управление. В тази връзка Управляващият орган изпълнява функции и 
задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на 
програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд в рамките на ОП "Околна среда".  
Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и 
гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с 
критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати 
от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.  
В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007-2013 г." дирекция 
"Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната 
програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, 
съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.  
Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС 
за околна среда” на Министерство на околната среда и водите. 
Междинното звено изпълнява функции и задачи спрямо бенефициентите, произтичащи 
от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за 
финансиране Междинното звено съветва потенциалните бенефициенти при 
разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни 
предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на 
потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с 
бенефициента.  
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В процеса на изпълнение на проекта Междинното звено контролира правилното 
прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, 
извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка 
с административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта от 
бенефициента. 
По отношение на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” орган, отговорен за осъществяване 
на плащанията към бенефициентите по програмата, ще бъде Междинното звено.   
Оператор на ВиК системата на град Смолян 
ВиК ЕООД Смолян е регионално експлоатационно дружество.  
Собствеността на дружеството е разпределена както следва: 100 % - Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство. 
 
 
III. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА 
АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”. 
 
1. Инвестиционна програма. 
Интегриран воден проект на агломерация град Смолян цели да подобри водния цикъл 
на града – пречистване и снабдяване с питейна вода, и отвеждане и пречистване на 
отпадъчни води.  
Интегрираната инвестиционна програма на проекта е подготвена с оглед на 
съществуващото положение във водоснабдителната и канализационна система на 
града, идентифицираните критични проблеми, налагащи незабавна техническа намеса, 
и конкретните действия, необходими за подобряване на екологичната инфраструктура. 
 
2. Критични проблеми и необходими мерки, обвързани в интегрирана 
инвестиционна програма. 
Община Смолян е разположена в най-южната част на Южен централен регион, в 
централната част на Родопите и административно принадлежи към област Смолян. 
Средната надморска височина е 1000 м. с високи била, дълбоки долини и реки. 
Изградената канализационна мрежа покрива под 70 % от град Смолян. В селата са 
изградени частични канализации, заустващи се в близките реки и дерета, в които са 
включени над 70% от жилищните сгради. Предвид планинският терен и множество 
прилежащи дерета, на много малко места отпадъчните води са включени в локални 
септични ями. 
На територията на гр. Смолян се реализира проект по ИСПА мярка 
2002/BG/16/P/PE/013. По проекта е изградена ГПСОВ – Смолян и въведена в 
експлоатация на 30.12.2009 г. Към момента ГПСОВ осигурява отстраняване на азот. За 
постигне пълните изискванията на Директива 91/271/ЕИО за отстраняване на фосфор, 
съществуващата ГПСОВ трябва да бъде модернизирана.  
Общата дължина на канализационната мрежа на гр. Смолян, която се стопанисва и 
експлоатира от оператора „ВиК” ЕООД - Смолян е L = 43 000 м. Отвеждането на 
отпъдъчна вода към настоящият момент се ползува от 31 622 жители на града. 
Тръбите, с които е изпълнена канализационната мрежа, са от бетон и стоманобетон. По 
– голяма част от канализационните тръби са полагани преди повече от 40 - 45 години.  
Канализациите са амортизирани и често аварират. Най-често срещаната авария е 
изтичане на вода от канализацията водеща до наводняване на терени и имоти. На 
местата в града, където липсва изградена канализация, отпадъчните води се изливат в 
дерета и оттам чрез тях в река „Черна”, вливаща се в река „Арда”, приток на река 
„Марица”.  
В Интегрираният проект за подобряване на водния цикъл на град Смолян, подписан от 
Националния ИСПА координатор е включена за подмяна и доизграждане  на 
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канализационна мрежа с обща дължина L = 15  км.. Канализационна мрежа е 
предвидена за подмяна във всички В и К зони на града.  
Общата дължина на водопроводната мрежа на гр. Смолян, която се стопанисва и 
експлоатира от оператора „ВиК” ЕООД – Смолян, е с приблизителна дължина L = 83 
000 м. Питейна вода към настоящият момент се ползува и се подава към 31 722 жители 
на града. 
Тръбите, с които е изпълнена водопроводната мрежа, са от чугун, галванизирана 
стомана, азбестоцимент, стомана и ПЕВП /полиетилен висока плътност/. По-голяма 
част от водопроводите са полагани преди повече от 55 години. Водопроводите са 
амортизирани и често аварират. При отстраняването на авариите се спира питейната 
вода на голяма част от населението в отделните водоснабдителни зони. Всичко това 
води до неудобство и големи загуби на питейна вода. 
В Интегрираният проект за подобряване на водния цикъл на град Смолян, подписан от 
Националния ИСПА координатор, са включени за подмяна водопроводи с обща 
дължина L=45км.. Водопроводи са предвидени за подмяна във всички водоснабдителни 
зони на града.  
След реализацията на проекта по ИСПА остават необследвани някои махали и улици в 
кварталите, попадащи в обхвата на агломерацията.  
С реализацията на настоящия проект ще бъде подобрено водоснабдяване и отвеждане 
на отпадъчните води до ГПСОВ допълнително на 16 940 постоянно живеещи жители на 
гр. Смолян, което е обхващане на още 53 % от населението или 21 310 е.ж., с което 
успешно ще допълним реализирания ИСПА проект. С реализацията на проекта ще бъде 
постигнато изграденост на канализационна мрежа на агломерацията над 95%. Ще се 
извърши доизграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационна мрежа и 
съвпадаща водопреносна мрежа за кв. „Каптажа”, кв. „Смолян”, кв. „Райково” и кв. 
„Устово”, участъци и улици принадлежащи към агломерация „гр. Смолян”. Обща 
предвидена канализационна мрежа и съвпадаща водопреносна мрежа са съответно 
канализация около 25 322 м. и водопровод около 15 303 м. Ще бъде постигнато пълно 
съответствие на Директива 91/271/ЕИО. Ще бъде изградено пълно третично 
пречистване, отстраняване и на фосфор на ГПСОВ. Ще бъдат обхванати улици и 
махали необхванати от ИСПА проекта попадащи в агломерацията. Ще бъдат изпълнени 
мерките залегнали в Генералния план за управление на водите на гр. Смолян. 
 
3. Местоположение на проекта. 
Интегриран воден проект на агломерация град Смолян се изпълнява на територията на 
град Смолян. Община Смолян е разположена в най-южната част на Южен централен 
регион, в централната част на Родопите и административно принадлежи към област 
Смолян. Средната надморска височина е 1000 м. с високи била, дълбоки долини и реки. 
 
4. Обхват на проекта – обхват на инвестиционните проекти, за които ще бъде 
извършен финансов анализ, включително анализ разходи-ползи, предмет на 
настоящата обществена поръчка:  
4.1. Доизграждане на третично пречистване (отстраняване на фосфор) на въведена в 
експлоатация ГПСОВ (30.12.2009 год.) по ИСПА мярка 2002/BG/16/P/PE/013. 
4.2. Доизграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационна мрежа и 
съвпадаща водопреносна мрежа за кв. „Каптажа”, кв. „Смолян”, кв. „Райково” и кв. 
„Устово”, участъци и улици принадлежащи към агломерация „гр. Смолян”.  
След въвеждане в експлоатация на ГПСОВ по ИСПА мярка и след обстоен анализ 
съвместно с ВиК оператора – асоциирания партньор се констатира, че около 91 трасета 
на територията на агломерацията не са обхванати или се нуждаят от доизграждане, 
реконструкция и разширение на В и К мрежата.  
В таблицата са посочени индикативни участъци и улици в агломерацията, които следва 
да попаднат в обхвата на инвестиционния проект.  
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№ 
Наименование на улици и участъци 

Индикативни параметри на улици 
предвидени за кандидатстване по 

ОПОС 2007 - 2013 г. 
  Канализация Водопровод 

  кв. Каптажа Диаметър Дължина Диаметър Дължина 

1 ул.”Чавдар Войвода” 400 200     

2 
от ул. "Алеко Константинов" до ул. "Чавдар 
Войвода" 400 125 110 125 

3 
от ул. "Алеко Константинов" до ул. "Н. 
Вапцаров" 315 130 90 130 

4 
ул.”Бърдо” до ул.”Дельо Войвода” включително и 
ул. "Теменуга" 315 350 90 300 

5 от ул.”Делю Войвода” до ул. "Малина" 315 150 90 150 
6 ул.”Студенец” включително и ул. "Тинтява" 315 320     
7 под ул.”Иглика”   300 200     
8 ул.”Метакса Гугински”   315 405 90 100 
9 ул.”Бачо Киро”    315 100 90 100 
10 ул.”Васил Димитров”       300 220 90 220 
11 ул.”П.Яворов”           315 300 90 200 

12 ул.”Г.С.Раковски”    
300/ 
400 320 90 320 

13 ул.”Възход”    315 290 90 290 
14 от ул. "Възход" до ул.”Миньорска” 315 360     
15 ул.”М.Атанасов”       300 450 125 500 

16 
Дере от ул. "Липа" до ОМВ - ул. "Първи 
Май"( през частни имоти) 

400/ 
500 380     

            
  кв.Смолян         

17 ул.”Хан Пресиян” 400 200     

18 
от ул.”Хан Пресиян” покрай ОДП до ул. Дим. 
Благоев 

315/ 
400 220     

19 Успоредна на ул.”Хан Аспарух” 400 300     
20 от Кокоимпекс до ул.”Хан Аспарух” 400 1100 90 400 
21 ул.”Грудьо войвода” - под и над къщите 315 250     
22 ул.”Грудьо войвода” 315 100 90 100 
23 ул.”Беклийца” 315 300 90 440 
24 ул.”Любен Каравелов” 315 150     

25 
Дере на ул.”Студентска” към Икономическия 
техникум 315 120     

26 ул.”Заводска”        315 260 90 260 
27 ул.”Възраждане”   400 150     

28 
от х-л Соколица - ул.”К.Иречек” до ул. Васил 
Априлов       315 230     

29 ул.”Хр.Смирненски”  връзка с ул. Хан Пресян  315 150     
30 ул.”Бор”             500 220     
31 ул.”В.Априлов” към ул. Острица  315 150     
32 ул.”Отец Паисий”         400 200     
33 ул.”Здравец”       315 95     
34 ул.”Училищна” до ул. Димитър Благоев 400 220     
35 ул.”Симеон Фисински”   315 295 90 295 
36 ул.”П.Р.Славейков”   315 658 90 350 
37 ул.”Полк.Серафимов”  400 428     
38 ул.”Чан” под улицата   400 600 125 200 

39 
канализационен клон от Светофара до ул. Отец 
Паисий  400 140     

40 Връзка ул. Станевска с ул. Заводска  315 100 110 200 
41 Връзка ул. Спартак с ул. Дим. Благоев  400 100     
42 ул.”Снежанка”    315 100 75/90 1300 
43 ул.”Добруджа”    315 300 75 300 
44 ул.”Проф.Асен Василев”   315 450 110 450 
45 ул.”Орфей”     400 384 90 200 
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46 ул. Първи Май 400 350 160 300 
47 От Помпена станция Невястата до ул. Евридика 500 100     
48 ул.”Дичо Петров” до Дълбоко дере 600 70     
49 връзка ул. Дичо Петров с ул. Хан Аспарух 400 100     
      
  кв.Райково         

50 махала Тиболска 315 1000 90/ 110 
1100/ 
200 

51 ул.”Родопи” над IVN  400 200     
52 ул.”Наталия”  400 200     
53 ул.”Гимназиална” към м. Тиболска  315 150 110 150 
54 ул.”Соколица”   400 100     
55 зад блок Извори 500 220     
56 ул.”Шина Андреева” връзка с колектора 315 440 90 166 
57 ул.”Въстаническа”  315 150     
58 ул.”Преспа” връзка с колектора 500 200     
59 ул.”Ив.Карастойков”   315 251 90 251 
60 ул.”Руен” – разкритата част   315 136     
61 ул.”Георги Русинов”  315 300 90 300 
62 ул.”Изгрев” - връзка с колектора 400 500     
63 ул.”Шипка”    315 410     
64 ул.”Висарион Смолянски”    315 105 90 100 
65 ул.”Лиляна Димитрова”  315 100 90 100 
66 ул.”Митко Палаузов”   315 113 90 113 
67 Дере до "Супера" 600 350     
            
  кв.Устово         
            

68 ул.”Тракия” към Тунела 315 200     
69 ул.”Братан Шукеров”   400 300 160 150 
70 ул.”Есаул Пархоменко 400 300 110 200 
71 ул.”Гео Милев”   400 500 90 500 
72 ул.”Ал.Стамболийски”   400 100 90 600 
73 ул.”Калоян” до магазина Г.Влахово                                  400 285 90 285 
74 ул.”Момчилова комуна” 315 270 90 270 
75 ул.”Генерал Черевин”   315 151     
76 ул.”Мико Иванов”  315 215 125 360 
77 ул.”Вела Благоева”   315 263 90 300 
78 ул.”Оборище”   400 203 90 203 
79 ул.”Илия Белковски” връзка сколектора 315 460 90 280 

80 
ул.”Еделвайс” - ул. Хр. Ботев до връзка с 
колектора 600 115     

81 ул.”Дечо Стояновски” връзка с колектора 400 146 90 146 
82 ул.”Ан.Страшимиров”   315 123 90 123 
83 ул.”Мургавец”    315 162 90 162 
84 ул.”Красногор”   315 187 90 187 
85 ул.”Хаджи Поп Георгиев”   315 101 90 101 
86 ул.”Хрисан Ковачев”  400 235     
87 ул.”Стою Шишков” 400 610     
            
  Промишлена Зона         
            

88 под станцията на Бирена фабрика 315 250 90 250 
89 от ТМТ Христо Ботев към Родопея Белев  400 250 160 250 
            
  Сградни отклонения         
            

90 Канализационни сградни отклонения до ф300  300 2081     

91 
Водопроводни сградни отклонения за диаметри 
ф90 до ф225      90-225 1226 
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Специфични изисквания към обхвата на ППР: 
Към  изброените  по- горе трасета на канализационната мрежа следва да се предвидят 
заустване на канализационни клонове и обекти необхванати в съществуващата 
канализационна мрежа на града.   
  
5. Организация на изпълнението на Интегриран воден проект на агломерация  
град Смолян. 
За целите на изпълнението на проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. 
Смолян“ се създава Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) към Община Смолян. 
Община Смолян, в качеството й на бенефициент на проекта, и ВиК ЕООД Смолян, в 
качеството на оператор на инвестицията, са се споразумели за взаимно сътрудничество 
в изпълнението на проекта.  
Основната дейност на ЗИП ще бъде оперативното управление на проекта.  
Това включва, без да се ограничава до: 
• цялостно административно, финансово и техническо изпълнение на Договора за 

безвъзмездна финансова помощ; 
• координация между страните в изпълнението на Договора за безвъзмездна 

финансова помощ;  
• процедури по възлагане на обществени поръчки – подготовка на документации за 

участие, провеждане на процедури за обществени поръчки, участие в комисии за 
избор на изпълнители;   

• контролира съответствието на изпълняваните проектни дейности съгласно Договора 
за безвъзмездна финансова помощ;  

• администриране на договора за безвъзмездна финансова помощ – отчитане, 
докладване, съблюдаване на договорните задължения, осъществяване на мерки за 
публичност и визуализация, архивиране на проектно досие, следене за нередности, 
мониторинг и контрол; 

• финансово управление и осчетоводяване;   
• съблюдаване на напредъка по проекта – текущ и периодичен мониторинг;  
• приемане на изпълнението на проектни дейности, възложени на външни 

изпълнители. 
За целите на изпълнението на проекта се предвижда ЗИП да привлече професионалната 
експертиза на външна техническа помощ, която да подпомогне звеното по време на 
целия процес на изпълнение на „Интегриран воден проект на агломерация  град 
Смолян” - предмет на настоящата обществена поръчка.   
 
 
IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА. 
 
1. Цели на проекта. 
Общите цели на проекта са: 
• да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското 

екологично законодателство особено по отношение на директивите за питейни води 
и градски отпадъчни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво 
регионално развитие; 

• да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на 
икономическо развитие; 

• да защити природните ресурси, които са база за развитие и конкурентноспособност. 
Специфична цел на проекта – да подобри конкретната ситуация във водния цикъл на 
гр. Смолян посредством подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, 
обединени в интегрирана инвестиционна програма. В близост до агломерация „гр. 
Смолян” разположена по поречието на р. Черна, е разположена агломерация к.к. 



 

 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на 

Република България чрез оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.” 

www.ope.moew.government.bg 

 

ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

8

Пампорово, разположена по протежението на р. Голяма. Агломерацията обхваща 
територията на две общини – община Смолян и община Чепеларе, 250 км. югоизточно 
от София, на 85км. южно от Пловдив, на 17 км. северно от Смолян и 10 км. южно от 
Чепеларе. Агломерацията е разположен във вътрешността на Родопите на 1650 м. 
надморска височина, в подножието на връх Снежанка (1926м.). Поради различното 
географското разположението на двете агломерации, съвместно пречистване е 
невъзможно.    
Целите на инвестицията в част водоснабдяване са: 
• да предоставя водоснабдителни услуги на потребителите, съгласно стандартите на 

Директива 98/83/ ЕЕС; 
• да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на 

техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии във 
водопреносната мрежа); 

• да предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективната употреба 
на водните ресурси; 

• да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система. 
Целите на инвестицията в част канализация са: 
• да увеличи броя на населението, чиито отпадъчни води се отвеждат и пречистват в 

канализационната система съгласно изискванията на Директива на ЕС 91/271; 
• да предотврати рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи септични 

ями и заустване на отпадъчни води в околната среда, чрез разширяване на 
канализационната мрежа към райони, които към момента не са свързани към 
канализационната система; 

• да предпази приемниците (р. Черна) от замърсяване в следствие от заустване на 
непречистени отпадъчни води; 

• да рехабилитира част от съществуващата канализационна мрежа, намалявайки 
авариите и инфилтрацията. 

 
2. Задачи на проекта: 
• да подобри надеждността на водоснабдяването и да оптимизира качеството на 

питейна вода; 
• да подобри надеждността на водоподаването;  
• да рехабилитира приблизително 15 303 м  от водоразпределителната мрежа;  
• да намали броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно  техническите 

водни загуби от 73 % до 39% след приключване на проекта; 
• да повиши свързаността към канализационната система от 79 % преди проект до 96 

% и отвежда отпадъчните води до ПСОВ на още 11 670 жители;  
• да изгради приблизително 25 322 м  гравитачни канали; 
• да намали инфилтрацията в канализационната система; 
• да доизгради  ПСОВ с капацитет 55 550 е.ж.; 
• да постигне параметри на изход ПСОВ, отговарящи на стандартите за заустване на 

пречистени отпадъчни води във водните приемници (Директива 91/271/ЕС за 
отпадъчни води и изменението й от Директива 98/15/ЕС от 27.02.1998 г.; 

• да подобри общественото здраве и да намали екологичните рискове в района на 
Смолян. 

 
3. Резултати и ползи от проекта: 
Изпълнението на проекта  (и в част водоснабдяване, и в част канализация) ще доведе до  
следните резултати и ползи:  
От гледна точка на подобренията в техническата екологична инфраструктура: 
• доразвитие на пречиствателните процеси в ПСОВ (отстраняване на фосфор); 
• постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата;  
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• намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа от 73% до 
39% след проект;  

• намаляване на инфилтрацията в канализационната система от 85% до 12% след 
проект;  

• увеличаване на свързаността към канализационната система от 79% до 96% след 
проект; 

От екологична гледна точка: 
• подобряване и създаване на устойчива екологична среда в агломерацията ще се 

премахнат заустванията в деретата и реките на канали, отвеждащи битовите 
отпадъчни води; 

• каналите, заустващи в р. Черна ще да се превключат в Главния градски колектор, а 
разредените дъждовни води да заустват в реката приемник; 

• ГПСОВ – Смолян трябва да се модернизира, така че да се постигнат изискванията 
на Европейското законодателство за отстраняване на фосфор.  

От социална  гледна точка: 
• подобряване на качеството на ВиК услугите за населението чрез оптимизиране на 

ВиК системата и подобряване на жизнените условия като цяло; 
• създаване на нови работни места и значително подобряване на работните условия 

на експлоатационния персонал; 
• внедряване на съвременни технологии, автоматизация на процесите и осигуряване 

на специализирано обучение за експлоатационния персонал; 
От икономическа гледна точка: 
• подобрена ефективност във ВиК системата посредством намаляване на разходите за 

експлоатация и поддръжка на нейните елементи; 
• създаване на възможност операторът да генерира достатъчно собствени средства, 

които да инвестира в последващо подобряване на елементи от съществуващите 
системи; 

• принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване на 
предпоставки за икономически и социален подем, в т.ч развитие на туризма; 

От гледна точка на изпълнението на политики: 
• съблюдаване на екологичните стандарти, както и националните, и европейски 

политики в сектор води; 
• принос към оптимизирането на управлението на водния сектор като цяло; 
• принос към постигане на ангажиментите, поети от България в преговорния процес, 

в дължимия срок. 
 
 
V. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 
 
1. Предмет на поръчката. 
Предмет на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” с наименование:  
„Изготвяне на финансов анализ с включен анализ на разходите и ползите по 
проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна 
програма „Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
DIR-51011119-С009/19.07.2011 г.” . 
 
2. В изпълнение на дейностите по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. 
Смолян”  по Оперативна програма „Околна среда” (2007-2013)” се предвижда 
изработване на следните инвестиционни проекти, за които се извършва финансов 
анализ с анализ разходи-ползи, предмет на настоящата поръчка: 
2.1. Инвестиционен/ни проект/и във фаза работен проект на ВиК мрежа – град Смолян. 
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Работният/те проект/и се изработва/т въз основа на съгласувания и одобрен вариант на 
Прединвестиционно проучване. 
Работният/те проект/и подлежи/ат на одобряване и е основание за издаване на 
разрешение за строеж и за възлагане и изпълнение на строителството. 
Работни проекти се разработват за водоснабдителната и канализационната мрежа или 
техни участъци, предвидени за етапно изграждане. 
Част водоснабдяване и канализация се изработва в самостоятелни раздели за 
водоснабдителните и канализационните мрежи. 
С работния проект: 
• се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за 

изпълнение на всички видове строително-монтажни работи (СМР) и за доставка и 
монтаж на технологичното оборудване, и обзавеждането на обекта; 

• се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне 
изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена 
поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда 
на ЗОП; 

• се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите 
по чл. 169 ЗУТ. 

Проектните части на работния проект за ВиК мрежите включват:  
• Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се 

прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни. 
Обяснителните записки на разделите на част водоснабдяване и канализация на 
работния проект съдържат: изходни данни и общите изисквания на заданието за 
проектиране; данни за водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води; 
геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. 
специфичните изисквания във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, 
замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.); данни за водопроводните и 
отводнителните норми; начина за оразмеряване на ВиК мрежите и крайните 
резултати от изчисленията; избора на канализационна система и техническа 
характеристика на тръбите и елементите; начина за отвеждане на отпадъчните води 
(в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.); необходимостта 
и начина за изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от 
повърхностни води; 

• Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на работния проект 
включват: хидравлични изчисления, вкл. за хидравличен удар (при 
водоснабдителни помпени станции), и оразмерителни таблици за 
водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за 
водопроводните и канализационните мрежи; разчетни таблици и графики; 
изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните 
и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част 
конструктивна на работния проект; спецификации на всички съоръжения, свързани 
с проектните решения на мрежите, с данни за техните технически параметри и 
спецификация на необходимите основни материали и изделия; 

• Количествени сметки по подобекти (профили) за водоснабдителните и 
канализационните мрежи и съоръжения по тях (вкл. оборудване). Когато се изисква 
със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част водоснабдяване и 
канализация на работния проект се прилага и количествено- стойностна сметка на 
строително-монтажните работи (СМР); 

• Ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната 
планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните 
водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на 
тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори 
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и съоръжения; 
• Надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините на 

външните водопроводни и канализационни клонове с означени оразмерителни 
данни, местата на арматурните или канализационните шахти, на всички отклонения 
с номер на клона и диаметър на тръбите , местата на пресичанията с други подземни 
комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи; 

• Хоризонтални и вертикални разрези на съоръженията с нанесени тръбни мрежи и 
коти на съществуващия терен; 

• Монтажен план за водопроводни мрежи с нанесени номера на основните 
кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по 
вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на 
тръбите, спецификации, условно работно налягане и др.; 

• Детайли на съоръжения и детайли на нестандартните елементи. 
В чертежите за водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за 
оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, 
легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни 
точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до 
пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на 
участъците и вида на тръбите и арматурите. 

При изпълнение на работното проектиране се представят: 
• Хидравлични изчисления на цялата канализационна мрежа (съществуваща, 

реконструирана и нова); 
• Ситуация в М1:5000 с границите на агломерацията, разположение на главните 

канализационни колектори и ПСОВ; 
• Ситуация в М1:2000(1000) – план с площите и събиране на площите по профили и 

колектори; 
• Част „Канализация”, съдържаща чертеж ситуация в М1:2000(1000) – план с 

оразмерителни данни по профили и колектори; 
• Разглеждане на възможностите за зониране на мрежата. Обяснителната записка 

показва дали наличните водоеми /напорни резервоари/ и водоизточници са 
достатъчни; 

• Хидравлични изчисления на цялата водопроводна мрежа (съществуваща, 
реконструирана и нова);  

• Ситуация в М1:5000 с границите на агломерацията, разположение на 
водоизточниците, водоемите, зоните и главните водоснабдителни клонове 

• Част „Водоснабдяване”, съдържаща ситуация в М1:2000(1000) – план с 
оразмерителни данни; 

Работните проекти обхващат всички подробности и детайли, свързани със 
специфичните условия на ВиК мрежата на гр. Смолян. 
Работните проекти съдържат освен „Водоснабдяване и канализация” още следните 
части: 
• част „Пожарна безопасност”; 
• част „Пътна и възстановяване на настилки”; 
• част „Временна организация на движение”; 
• част „Геодезия”; 
• част „Геология и хидрология”; 
• част „ПБЗ”; 
• част „Конструктивна”; 
• част „Парцеларни планове и устройствени схеми”. 
2.2. Инвестиционен проект във фаза идеен проект за третично пречистване 
/отстраняване на фосфор/ на ГПСОВ – Смолян. 
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Идейният проект се изработва в съответствие с предварителните (прединвестиционни) 
проучвания и договора за проектиране. 
Обхватът и съдържанието на идейния проект отговаря на изискванията за ползването 
му: 
• като основа за изработване на следващата фаза на проектиране; 
• за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно 

решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., 
когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране); 

• за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 от ЗУТ. 
Идейният проект, за който се извършва финансов анализ, е изработен в части: част 
технологична, придружена от част архитектурна, конструктивна, част геодезическа, 
част ОВК, част КИПиА, част благоустройство, озеленяване,пожарна безопасност, 
охранителна ограда, част площадкови комуникации, част електросилнотокова, част 
телекомуникации, ПБЗ, част технико-икономическа. 
Идейният проект за третичното пречистване (отстраняване на фосфор) на ПСОВ 
включва: 
Част: Технологична. 
Част технологична на идейния проект съдържа обяснителна записка, технологично 
задание и чертежи. 
Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им 
с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за 
всички среда; 
Обяснителната записка към част технологична на идейния проект съдържа: 
• описание на вариантите на идейното решение, които се сравняват по общи 

инвестиционни разходи, производителност, специфични разходи на енергия, общи 
разходи за експлоатация, степен на механизация и по други показатели, като се 
обосновава изборът на оптималния вариант; 

• описание на технологичните процеси за третичното пречистване (отстраняване на 
фосфор) в ПСОВ поотделно за всеки вариант и режим на работа; 

• описание на принципните компановъчни решения на ПСОВ с обосновка за 
необходимите площи и обеми; 

• етапност на изграждане и експлоатация за третичното пречистване (отстраняване на 
фосфор) в ПСОВ;  

• изчисления на част технологична на идейния проект, обосноваващи проектните 
решения: технологични изчисления; спецификация на основните машини и 
съоръжения; обобщена стойностна сметка по уедрени показатели. 

Чертежите съдържат:  
• районна ситуация на ПСОВ – в подходящ мащаб; 
• генерален план – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000 с хоризонтали през 0,5 m;  
• технологични схеми на предлаганите вариантни решения; 
• за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200; 
• други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта. 
Други части: 
Другите  части на идейния проект включват: 
• обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието 

им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за 
всички среда; 

• изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на 
проектанта; 

• чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните 
препоръчителни мащаби: ситуационно решение – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000 
с хоризонтали през 0,5 m; за канализационни мрежи в М 1:1000 или М 1:2000 с 
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хоризонтали през 1 м; за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в 
М 1:100 или М 1:200; други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и 
спецификата на обекта; към идейният проект на съоръжението за отстраняване на 
фосфор се представя количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели.    

 
3. Обща цел на обществената поръчка. 
Общата цел на настоящата обществена поръчка е постигане на пълна проектна 
готовност и пълна техническа и финансово-икономическа готовност за реализацията на 
инвестиционен проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян” чрез 
постигането на следната подцел: 
• Изготвяне на финансов анализ с включен анализ разходи-ползи (АРП) за 

инвестиционен проект „Интегриран воден проект на агломерация град 
Смолян”. 

 
4. Изготвеният финансов анализ след първоначално одобрение от страна на 
Възложителя и последващо одобрение от УО на ОПОС ще послужи за основа за 
определяне на финансовия дефицит по проекта, за собствения принос на община 
Смолян по реализацията на проекта, като същите ще бъдат дефинирани в 
Споразумението за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран воден проект на 
агломерация град Смолян” по Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-
51011119-С009 от 19.07.2011 г. 
 
5. Крайният резултат от финансов анализ следва да бъде обобщен в доклад АРП, 
съдържащ детайлно описани анализи, констатации, бележки и препоръки, който да 
бъде представен за одобрение от Възложителя - община Смолян. След отстраняване на 
бележките на община Смолян (ако има такива), се пристъпва на последващ етап към 
внасяне на доклад АРП в УО на МОСВ, ведно с инвестиционните проекти за 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян” за одобрение. При наличие на 
забележки, препоръки и необходимост от корекции, същите се отстраняват от 
Изпълнителя на настоящата обществена поръчка по изготвяне на АРП. 
 
6. Специфични цели на поръчката. 
6.1. Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с 
разработването на анализ разходи-ползи (АРП) в следната последователност: 
• Стратегически подход и поставяне на целите. 
• Идентифициране и избор на най-подходящата алтернатива. 
• Финансов анализ. 
• Икономически анализ. 
• Анализ на чувствителността и риска. 
• Финансов план. 
• Докладване на заключенията. 
6.2. Заключенията от АРП трябва да бъдат представени в документ със следните 
резултати: 
• Район, обхванат от проекта и бенефициенти, с подробна информация за обхвата 

на услугата, засегнатото население, прогнози за търсенето и др. преди и след 
проекта. 

• Цели на проекта с подробна информация за контекста в рамките на съответната 
секторна оперативна програма и основните показатели (от гледна точка на 
стандарти) преди и след проекта. 

• Описание и стойност на проекта със следните подраздели: (i) описание на 
разгледаните алтернативи и тяхната стойност; (ii) обосновка за избора на 
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алтернативата, сметната за най-подходяща; и (iii) разбивка на разходите за проекта 
по компоненти и типове. 

• Финансов анализ с подробна информация за финансовите прогнози и 
заключенията от анализа от гледна точка на прилагането на принципа 
“замърсителят плаща”, поносимостта, финансовата устойчивост и показателите за 
доходност (ФНВ/И и съответната ФННС и ФНВ/К и съответната ФННС, във всички 
случаи преди и след финансовата помощ от ЕС). 

• Икономически анализ с идентифициране и количествено определяне в парично 
изражение на ползите от проекта, коригиране на разходите за проекта с 
икономическите цени и изчисляване на ИННС, съотношението ползи / разходи и 
НИВ. 

• Анализ на чувствителността и риска с подробна информация за ключовите 
променливи, стойностите на превключване за всеки случай, съответните фактори и 
мерки за намаляване на въздействието във връзка с промени в тези ключови 
променливи и определеното вероятностно разпределение за показателите за 
финансова доходност или, ако няма такова, просто техните стойности при 
оптимистичен и песимистичен сценарий. 

• Финансов план, показващ общите планирани финансови ресурси и планираното 
участие от фондове. 

6.3. Специфична цел на поръчката - да разработи точно стойността на финансовия 
дефицит по проекта, определен от разликата на текущата стойност на инвестиционните 
разходи и текущата стойност на нетните приходи от инвестицията, както и собственият 
принос на кандидата - частта от допустимите разходи по Проекта, която община 
Смолян като бенефицент трябва да финансира със собствени (или привлечени) 
средства. 
 
7. Задачи на обществената поръчка. 
Задачите на настоящата обществена поръчка са: 
• Изготвяне на финансов анализ, включително анализ ползи - разходи (АРП) на 

инвестиционен проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян” на 
база предоставената от Възложителя информация, в т.ч. прединвестиционни 
проучвания, идейни и работни проекти. 

• Съвместно участие с Възложителя в процеса на одобрение на изготвения анализ 
разходи-ползи (АРП) пред Управляващия орган на ОП “Околна среда 2007-2013” в 
процеса на финално определяне на финансовия дефицит по проекта и собствения 
принос на община Смолян. 

 
8. Приложима нормативна уредба. 
При изпълнение на задълженията си по настоящата поръчка Изпълнителят следва да 
съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба в България и в частност 
на: 
• Закона за водите и неговите подзаконови нормативни актове. 
• Екологичното законодателство в неговата цялост и обем. 
• Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на 

пречиствателните станции и съоръжения за води и на водопроводните и 
канализационните мрежи. 

• Всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към проектите, 
финансирани със средства на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския 
Съюз, в това число наръчници, указания, ръководства, публикувани на следния 
интернет адрес на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 - 
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1 
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9. Обхват на услугата. 
На база на предоставените от Възложителя прединвестиционни проучвания, идейни и 
работни проекти, както и статистически данни от Национален статистически институт 
(НСИ) и ЕВРОСТАТ (когато е приложимо) и друга информация Изпълнителят следва 
да осигури изпълнението на задачите по дейности, както следва: 
• Анализ на наличната информация: 

Изпълнителят следва да прегледа предоставената документация, да систематизира 
наличната историческа финансова и друга информация от водния оператор и да 
направи анализ и оценка на проектната готовност. 
Изпълнителят, съвместно със ЗИП на Възложителя следва да обобщи и анализира 
данните от прединвестиционните проучвания, идейните и работните проекти, както 
и цялата останала информация с оглед изработването на Проектното предложение и 
попълване на Формуляра за кандидатстване за инвестиционния проект. 

• Анализ на Договорената рамка на бюджета на проекта съгласно Договор за 
БФП DIR-51011119-С009 от 19.07.2011 г. като основен информационен 
източник за изработването на анализа по разходи и ползи. 
Да проследи кореспондирането на съществуващия и изготвения от Изпълнителя 
бюджет за втори етап на проекта Количествено-Стойностните Сметки на 
утвърдените от Възложителя идейни и работни проекти и да е съобразен с насоките 
и изискванията на ОПОС по настоящата процедура. 

• Изготвяне на Анализа по разходи и ползи на инвестиционния проект. 
Изпълнителят следва да изготви Анализа по разходи и ползи, като се съобрази по-
специално със следните документи: 
- Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, ГД 

„Регионална политика” (2008). 
- Указания на ЕК към методиката за изготвяне на анализ по разходи и ползи, 

Работен документ №4 (2006). 
- Национални общи насоки за анализ по разходи и ползи - България - Общи 

указания за анализа на разходите и ползите за проекти подкрепяни от 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие 2007 - 2013 г.  

- Методология на АРП в областта на водите и отпадъчните води - Национални 
указания за анализ по разходи и ползи на проекти в областта на водите и 
отпадъчните води, финансирани от Кохезионния фонд през периода 2007-2013 
(2010 г.). 

- Указания относно третиране на приходите по проектите, съфинансирани по 
оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”  

- Инструкция във връзка с проекти, генериращи приходи и прилагането на чл.55 
от Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г., издадена от 
сертифициращ орган Дирекция „Национален фонд” - Министерство на 
финансите - ноември 2011 г. 

- Ръководство за подготовка на проекти в сектор „Води” по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г”.  

- Методически указания на Министерство на финансите за изготвяне на 
инвестиционни проекти. 

- Изисквания на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с референтен номер BG161P0005/10/1.11/03/19 „Подготовка и 
изпълнение на проекти за подобряване на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” 

- Други приложими нормативни актове и документи, идентифицирани от 
Изпълнителя и/или публикувани по време на изпълнението на договора. 

 
10. Изпълнителят следва да изготви Анализа по разходи и ползи, който да съдържа 
най-малко следните елементи: 
10.1. На основата на получените от Възложителя прединвестиционни проучвания, 
идейни и работни проекти, както и статистически данни от Национален статистически 
институт (НСИ) и ЕВРОСТАТ (когато е приложимо) следва да се резюмират целите, 
идентификацията и вариантите на проекта. 
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10.2. Изготвяне на финансов анализ на инвестиционния проект на база на 
прединвестиционите проучвания, идейните и работните проекти, както и 
статистически данни от Национален статистически институт (НСИ) и ЕВРОСТАТ 
(когато е приложимо). 
Изпълнителят следва да изготви финансовия анализ, включвайки най-малко следните 
елементи: 
• Стойност на капиталовата инвестиция, както на допустимите така и на 

недопустимите разходи по проекта, вкл. и за необходимите последващи ре- 
инвестиции, като се посочат източниниците на финансиране на тези разходи за 
разглеждания референтен период. 

• Анализ и оценка на търсенето на предлаганите услуги за разглеждания референтен 
период. 

• Предвиждания за развитието на оперативните разходи за експлоатация на 
изградената инфраструктура за разглеждания референтен период. 

• Предвиждания за развитието на оперативните приходи за експлоатация на 
изградената инфраструктура за разглеждания референтен период. Проектираната 
тарифна система следва да се основава на реалното потребление на ресурси, като 
тарифите трябва да покриват като минимум експлоатационните разходи и 
разходите за техническа поддръжка, както и значителна част от амортизационните 
отчисления на активите. 

• Определяне на остатъчната стойност на инвестицията по проекта съгласно 
приложимите методики, описани в Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни 
проекти по разходи и ползи, ГД „Регионална политика” (2008) 
(https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFj
AA&url=http%3A%2F%2Fwww.eufunds.bg%2Fdocument%2F891&ei=GR5QUeXIC4
WMtAaKmoDQDA&usg=AFQjCNHNEqIuGV0IiFK1JAG-
68V8AkH70Q&sig2=HCKkPIeqG2e9l66YK-kCYg&bvm=bv.44158598,d.Yms), както 
и съгласно Указания на ЕК към методиката за изготвяне на анализ по разходи и 
ползи, Работен документ №4 (2006) 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_bg.pdf)  

• Определяне на социалната поносимост на проекта за разглеждания референтен 
период. Проектираната тарифната система следва да гарантира “социалната 
поносимост” на изградените съоръжения, т.е. че те няма да изискват прекомерни 
разходи за населението. Затова поради тези съображения за “поносимост” част от 
амортизацията, която трябва да бъде възстановена с таксата, може да бъде намалена 
в рамките на стандартите за поносимост на ЕК. 

• Определяне на финансовата устойчивост на проекта за разглеждания референтен 
период. При анализа на устойчивостта на инвестицията следва да се имат предвид 
източниците на финансиране на частта от инвестиционните разходи (допустими 
и/или недопустими), които няма да бъдат финансирани от ОПОС. Анализът следва 
да е съобразен с цената на капитала, който ще се използва и да се основава на 
реалистични данни и достоверна информация за наличното и привлеченото 
финансиране. 

• Изчисление на измерителите за финансова ефективност - финансова нетна 
настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията и 
капитала. 

• Изчисление на финансовия дефицит по проекта и определяне на безвъзмездната 
финансова помощ от ЕС и националното съфинансиране. 

Прогнозите в анализа трябва да кореспондират с историческите данни от водния 
сектор. 
Изпълнителят следва да приложи Диференциран (инкрементален) подход при 
пресмятане на реалните парични потоци с цел изчисляване на финансовите показатели 
на проекта. Получените парични потоци следва да се използват за изчисляването на 
финансовата устойчивост на проекта. 
На електронен носител трябва да се представят всички таблици и изчисления, 
включени в анализа във формат Excel или друг работен формат, позволяващ да се 
проследи логиката на направените изчисления. 
10.3. Изготвяне на икономически анализ на инвестиционния проект на база на 
прединвестиционите проучвания, идейните и работните проекти, както и 
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статистически данни от Национален статистически институт (НСИ) и ЕВРОСТАТ 
(когато е приложимо). 
Изпълнителят следва да изготви икономическия анализ, включвайки следните 
елементи: 
• Приемани конверсионни индекси за преминаване от финансов към икономически 

анализ. 
• Остойностяване на външните ползи и разходи. 
• Изчисление на измерителите за икономическа ефективност на инвестицията - 

икономическа нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост на 
инвестицията. 

10.4. Анализ и оценка на риска. 
Изпълнителят следва да изготви анализа и оценката на риска, включвайки следните 
елементи: 
• Изследване на критичните променливи. 
• Оценка на чувствителността. 
• Оценка относно приемливите нива на риск. 
• Оценка на стойностите на главните критични променливи, при които настъпва 

обрат. 
10.5. Изготвяне на финансов план. 
Анализът по разходи и ползи следва да определя размера на безвъзмездната финансова 
помощ, процента съфинансиране от ЕС, процента национално съфинансиране, 
процента собствен принос на Възложителя и процента на евентуални други източници 
за финансиране на изпълнението на проекта. 
 
11. Съдействие на Възложителя при комуникация със заинтересованите страни и 
Управляващия Орган на Програмата. 
Изпълнителят следва да съдейства на Възложителя при съгласуването на проектната 
документация, отразяването на направените коментари, становища и консултации с УО 
и всички заинтересовани страни по инвестиционния проект. 
 
 
VI. АРХИВ НА ПРОЕКТА. 
 
Във връзка с изискването за съхранение на документацията по проекта и осигуряване 
на адекватна одитна пътека Изпълнителя се задължава да спазва изискванията за 
съхранение на документация съгласно изискванията на ОПОС 2007 – 2013 г..  
Съхранението на документацията се осъществява съгласно Приложение към 
настоящото Техническо задание. 
 
 
VII. ПУБЛИЧНОСТ. 
 
Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно 
от ЕС по ОПОС 2007 – 2013 г. за Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян, 
в рамките на който се прави настоящата обществена поръчка и в последствие ще се 
изпълнява договорът на изпълнителя, следва да се предприемат надлежни мерки за 
осигуряване на информираност и публичност.  
Мерките за информация и публичност имат за цел: 
• да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на 

съфинансирането на проекта по ОПОС; 
• да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз 

съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея. 
При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност следва да се 
съблюдават насоките за Информация и публичност при изпълнение на проекти, 
финансирани от ОПОС 2007 – 2013 - Приложение към настоящото Техническо 
задание. 


