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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. № 16 от 29.03.2013г. относно избор на изпълнител на обществена 
поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с 
предмет: „Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност 
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 
 

 
 
 
 
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. 
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.  
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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.  
В процеса на изпълнение на проекта Междинното звено контролира правилното 
прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, 
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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 
канализационна мрежа с обща дължина L = 15  км.. Канализационна мрежа е 
предвидена за подмяна във всички В и К зони на града.  



 

 

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 
 

4

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  
– Осигуряване на информация и публичност 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.”, 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. 
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Смолян” разположена по поречието на р. Черна, е разположена агломерация к.к. 
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); 
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• постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата;  
• 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:  
„Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност 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.”.  
Дейностите по осигуряване на информация и публичност по проекта са диференцирани 
на два етапа. 
През първия етап се предвижда изпълнението на следните дейности: 
• Организиране и провеждане на 2 /две/ публични събития – пресконференции. 
• Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 500 /петстотин/ печатни 

материали /брошури и дипляни/. 
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• Дизайн и изработване на 50 /петдесет/ информационни стикери за оборудване. 
• Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 7 /седем/ информационни табели. 
• Изработване на 10 /десет/ допълнителни рекламни материали /стойки и знамена за 

бюро - национално знаме и знаме на ЕС/.  
През втория етап се предвижда изпълнението на следните дейности: 
• Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ билборда. 
• Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ постоянни обяснителни табели. 
• Организиране и провеждане на 3 /три/ публични събития – пресконференции. 
• Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 1 500 /хиляда и петстотин/ 

печатни материали /брошури и дипляни/. 
• Изработване на 2 000 /две хиляди/ папки. 
• Изработване на 1 000 /хиляда/ химикала. 
• Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 300 /триста/ плаката. 
• Дизайн и изработване на 3 /три/ банера. 
• Организиране и провеждане на едно публично събитие – първа копка. 
• Изработване на 100 /сто/ рекламни керамични чаши. 
• Дизайн и изработване на 650 /шестстотин и петдесет/ информационни стикери за 

оборудване. 
• Публикуване и излъчване на 25 /двадесет и пет/ платени съобщения в медиите 

/местни и регионални вестници и телевизии/. 
 
2. В изпълнение на дейностите по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. 
Смолян”  по Оперативна програма „Околна среда” (2007-2013)” се предвижда следното:  
Съгласно чл. 8 от Регламент № 1828/ 2006 год. на Европейската комисия относно 
отговорностите на бенефициента по отношение мерките за информираност и 
публичност, бенефициентът е отговорен за информиране на широката общественост за 
финансово подпомагане, което е отпуснато от ЕС. Прилагането на изискваните мерки 
за информация и публичност трябва да допринася за повишаване на информираността 
на обществото и популяризиране на политиките и действията на Европейския съюз в 
областта на опазването на околната среда чрез представяне на достатъчно данни 
относно финансовата помощ за конкретната държава или регион и проектите, 
реализирани благодарение на нея. 
Община Смолян планира да предприеме необходимите мерки за ефективно 
информиране на широката публика и повишаване на прозрачността в 
оползотворяването на предоставените финансови средства в  тясно сътрудничество с 
междинното звено и управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013”. Община Смолян ще координира с и информира междинното звено и 
управляващия орган относно всички дейности по публичност преди реализирането на 
конкретните информационни събития  в рамките на изпълнение на  проекта. Ще бъдат 
изготвяни тримесечни доклади за напредъка на проекта и съответно предприетите 
дейности за информация и публичност. Община Смолян ще информира 
обществеността чрез подходящи информационни канали - национални и местни медии, 
за всички важни етапи от реализацията на проекта- стартиране на проекта, обявяване на 
открити процедури за избор на подизпълнител, първа копка, годишни информационни 
дни, др. Ще бъдат организирани пресконференции, събития за представяне на проекта, 
въвеждане в експлоатация на съоръжение. Ще бъдат изработени и разпространени 
печатни информационни материали и други промоционални артикули, съдържащи 
всички изискуеми реквизити за публичност, като за целите на отчитане ще бъдат 
съхранени копия от същите, които ще се изпращат заедно с междинен/ окончателен 
доклада за  напредъка на проекта на междинното звено. 
За информация на широката общественост относно целите и очакваните резултати от 
проекта, както и относно финансовото участие на Европейския съюз – КФ чрез 
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предоставената финансова помощ по линия на ОПОС 2007-2013, Община Смолян ще 
използва изискуемите реквизити, спазвайки всички технически правила: флаг на 
Европейския съюз; названието Европейски съюз; пълно наименование, логото и слоган 
на КФ; логото и слоган на ОПОС, лого НСРР 2007-2013. 
За популяризиране на проекта са избрани следните информационни мерки:  регулярно 
публикуване на статии и информационни съобщения в местен и/или национален 
вестник и на интернет страницата на Община Смолян; съобщения в местна кабелна 
телевизия, с презумпцията, че това е добра практика за информиране на 
обществеността. 
Община Смолян планира да постави билбордове- 3 бр., а в последствие и постоянни 
обяснителни табели- 3 бр., които освен изброените по-горе елементи, ще съдържат 
основната идентифицираща информация за проекта и за отпуснатите от Европейския 
съюз средства. 
Ще бъдат изготвени информационни и промоционални материали – брошури, 
листовки, папки, химикалки, др., със съответните реквизити за публичност.   
Ще бъдат поставени плакати, банери и/ или транспаранти в заседателната зала на 
Община Смолян, в информационен център, в зали, където се провеждат 
пресконференции, информационни дни и други събития от публичен характер, 
посветени на изпълнението на проекта.  
Ще бъдат организирани пет пресконференции – една – при стартиране на първи етап на 
проекта, една при завършване първи етап на проекта, една при стартиране на втори 
етап на проекта, една междинни – в рамките на изпълнението на етап втори, и една 
окончателна при неговото приключване. Планираните пресконференции ще 
популяризират целите и резултатите на проекта,  приноса на Оперативна програма 
«Околна среда 2007 – 2013» и на КФ за неговото финансиране. Община Смолян 
планира провеждане на информационни представяния на проекта, както и събитие 
„Първа копка”. Община Смолян ще информира широката общественост за проекта и за 
съфинансирането, предоставено от Европейския съюз по оперативна програма “Околна 
среда 2007 – 2013”  чрез информация, публикуване в официалния сайт на общината. 
Община Смолян ще организира изпълнението на посочените мерки, като определи лице 
(служител), което да отговаря за мерките за публичност, и което ще е част от екипа по 
изпълнение на проекта. 
 
3. Обща цел на обществената поръчка. 
Общата цел на настоящата обществена поръчка е информирането на широката 
общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП “Околна 
среда 2007 - 2013 г. 
Мерките за информация и публичност имат за цел: 
• да повишат обществената осведоменост 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; 

• да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и 
изпълнението на финансираните проекти; 

• да информира за източника на европейско съфинансиране - наименование на  
Кохезионен фонд/. 

Постигане на информиране на широката общественост за реализацията на 
инвестиционен проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян” чрез 
постигането на следната подцел: 
„Осигуряване на информация и публичност 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.” . 
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4. Задачи на обществената поръчка. 
Задачите на настоящата обществена поръчка са осигуряване на информация и 
публичност 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.” чрез: 
 
4.1. Информиране на широката общественост, целевите групи и участниците в 
него, че: 
• проектът се финансира по ОП “Околна среда 2007 - 2013 г. ”; 
• проектът се съфинансира от “Кохезионен фонд” КФ. 
За изпълнението на това изискване е необходимо да бъдат визуализирани следните 
задължителни елементи: 
•••• Флагът на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с графичните стандарти, 

(включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006); 
•••• Названието “Европейски съюз"; 
•••• Пълното наименование на КФ - “Кохезионен фонд”;  
•••• Логото и слогана на ОПОС - Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” и 

“Решения за по-добър живот”;  
•••• Логото на “Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013”. 
При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност за 
проекта  Изпълнителя  ще следва да спазва следните технически правила: 
• Флагът на ЕС 

Образът на ЕС се представя графично чрез флага на ЕС, придружен от думите 
"Европейски съюз", изписани изцяло, както и от името на “Кохезионен фонд”. 
Основни правила за създаването на флага и определяне на стандартизирани цветове 
са описани подробно в Приложение 1 – „ Насоки за информация и публичност на 
проекти, финансирани по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.“  

• Лого на Кохезионен фонд (цветен и черно-бял фон) 
Образът на КФ се представя чрез лого подробно описано в Приложение 1 – 
„ Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по оперативна 
програма "Околна среда 2007 - 2013 г.“.  

• Лого на НСРР 
Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 се представя чрез лого 
на български език подробно описано в Приложение 1 – „ Насоки за информация и 
публичност на проекти, финансирани по оперативна програма "Околна среда 2007 
- 2013 г.“.  

 
4.2. Изпълнение на задължителните мерки за информация и публичност. 
а) Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ билборда, които следва да се 
издигнат на строителната площадка.  
Размери на всеки билборд  - 4.00 м. х 3.00 м., едностранен, пълноцветен печат на 
визията.  
На билборда задължително трябва да бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и 
на държавния бюджет и следната текстова и визуална информация: 
• Наименованието на проекта; 
• Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз” и “Кохезионен фонд” - тази 
информация трябва да заема минимум 25% от площта на билборда; 
• Логото и слоганът на ОПОС; 
• Логото на НСРР; 
• Общата стойност на проекта, представена в български лева; 
• Информация за размера на европейското и националното съфинансиране, 



 

 

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 
 

13

представени в български лева; 
• Начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 
• Допустимо е на билборда да бъде визуализирано и логото/емблемата/гербът на 
Община Смолян, както и стойността на съфинансирането, осигурено от бенефициента, 
в случай че има такова. 
• Примерна визия на билборда е дадена в Приложение 1 – „ Насоки за информация и 
публичност на проекти, финансирани по оперативна програма "Околна среда 2007 - 
2013 г.“;   
Билбордът следва да бъде поставен на подходящо място на или в близост до 
строителната площадка, където може лесно да се забележи от обществеността. 
Монтажът трябва да бъде извършен преди официалната церемония “Първа копка”. 
б) Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ постоянни обяснителни 
табели. 
Изисквания – размер минимум 90см. х 190 см., изработени от метал с пълноцветен 
печат на визията.  
Изпълнителят трябва да постави всяка постоянна обяснителна табела на видно място, 
достъпно за широката общественост, съобразно размера на сградата или мястото на 
изпълнение на проекта.  
Табелите трябва да съдържат същите основни елементи, които са указани по-горе по 
отношение на билбордовете, но без датите за начало и край на проекта. 
в) Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 7 /седем/ информационни табели. 
Изпълнителя трябва да постави информационните табели на видно място, достъпно за 
широката общественост (съобразно размера на сградата или мястото), като минималния 
допустим размер на табелата е 70 х 50 см. на твърда основа. 
Табелите трябва да съдържат същите основни елементи, които са указани по-горе по 
отношение на билбордовете. 
г) Организиране и провеждане на 5 /пет/ публични събития – пресконференции. 
Публичните събития трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ начин 
чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или 
публикуване на рекламно-информационно каре в регионална или местна печатна 
медия. Предварителна информация за събитието трябва да бъде публикувана и на 
интернет-страницата на Община Смолян. 
В залата на подходящо място трябва да бъдат поставени плакати и/или да бъде 
монтиран информационен банер /транспарант/, които да информират за 
наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез 
съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет. Следва да се използва 
възможността в залата да бъдат поставени знамената на Европейския съюз и на 
Република България. 
Изпълнителят осигурява материали за пресконференцията – подготвя преслист за 
информиране на медиите и списък на присъстващите. Осигурява кафе, чай и вода за 
минимум 25 човека, наем на зала, наем на видео и озвучаващо оборудване .  
Всички документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани със 
събитието, трябва да отговарят на изискванията за визуализация, заложени в 
Приложение 1 – „ Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по 
оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.“;   /напр.: прессъобщения, 
сертификати за участие, рекламно-информационни карета, мултимедийни презентации, 
плакати и др./. 
д) Организиране и провеждане на едно публично събитие – официална 
церемония по първа копка. 
Изпълнителя организира официални церемонни за ефективния старт на проекта - 
“първа копка” и за откриване на обекта. 
Изпълнителя трябва да изпълни следните дейности: 
•••• Техническо обезпечаване /озвучаване на място на строителната площадка/. 
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•••• Изпращане на информационни съобщения за предстоящата пресконференция до 
средствата за масово осведомяване. 

•••• Публикуване на съобщенията за предстоящите пресконферениции в интернет 
страницата на Община Смолян. 

•••• Кетъринг за минимум 50 човека – коктейл тип „шведска маса“ – бяло/червено 
вино/шампанско, минерална вода, безалкохолни напитки, топли и студени 
предястия, ядки, дребни сладки/петифури, плодове. 
Кетърингът следва да бъде организиран на място, предварително указано от 
Възложителя. 

•••• Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии, 
изготвянето на присъствени списъци и за подготовка на изказвания на официалните 
лица. 

е) Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 2 000 /две хиляди/ печатни 
материали /брошури и дипляни/, 300 /триста/ плаката и 2 000 /две хиляди/ папки. 
Изпълнителя следва да изработи печатни информационни материали общо 2000 бр. 
дипляни и брошури, 300 бр. плакати и 2000 папки.  
Информационна брошура и дипляни, трябва да представят същността, напредъка и 
резултатите на проекта. - Размер А4, пълноцветен печат, двустранно хромова хартия, 
покритие мат, тройно сгъване, минимум 120 г. на хартията. 
Плакати - Размер минимум А3, пълноцветен печат, едностранна хромова хартия, 
покритие мат, минимум 200 г. на хартията. 
Папки - Размер А4, рециклирана хартия, щанцована с джоб,  пълноцветен печат, картон 
– 350 гр., изобразяване на всички задължителни реквизити за визуализация на проекти 
по ОПОС на лицевата част. 
Дизайнът на печатните информационни материали трябва да включва всички 
задължителни елементи за визуализацията на проекти, финансирани по ОПОС съгласно 
Приложение 1 – „ Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по 
оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.“  .  
Допълнително изискване е да бъде отпечатан и адресът на официалната страница на 
ОПОС: http://ope.moew.govemment.bg/. 
ж) Дизайн и изработване на 700 /седемстотин/ информационни стикери за 
оборудване. 
Изпълнителя трябва да изработи стикери за оборудване при закупуване на машини 
и/или оборудване, предназначено за постоянно инсталиране във връзка с 
изпълнението на проекта или в резултат от него, като същите следват да се поставят 
на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат 
визуализирани флагът на ЕС, надписът Европейски съюз, името на съфинансиращия 
фонд , логото и слогана на ОПОС и номера на договора за безвъзмездна финансова 
помощ по ОПОС. 
Информационни стикери (лепенка) да са с размери 9 см. х 5 см., пълноцветен печат 
вурху ПВЦ фолио. 
Примерна визия на стикера е показана в Приложение 1 – „ Насоки за информация и 
публичност на проекти, финансирани по оперативна програма "Околна среда 2007 - 
2013 г.“.  
з) Изпълнение на допълнителни мерки за информация и публичност. 
•••• Промоционални материали: 

o Изработване на 1 000 /хиляда/ химикала. 
Следва да съдържат, като реквизит - Флагът на ЕС и надписът 
Европейски съюз и/или Логото и слогана на ОПОС. 

o Изработване на 100 /сто/ рекламни керамични чаши. 
Следва да съдържат, като реквизит - Флагът на ЕС, надписът 
Европейски съюз, наименованието на КФ /при технологична 
възможност/, логото и слогана на ОПОС. 



 

 

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 
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o Дизайн и изработване на 3 /три/ банера (Рол-банери). 
Следва да съдържат, като реквизит - Флагът на ЕС, Логото на КФ, 
логото и слогана на ОПОС, Логото на НСРР, името на проекта, 
стойността на проекта (включително европейското и националното 
съфинансиране) в български лева, наименованието Оперативна 
програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” изписано изцяло. 
Технически параметри: 
- размер 80 х 200 см;  
- пълноцветен печат върху винил /едностранно/; 
- олекотена метална преносима сглобяема стойка; 
- калъф /куфар за пренасяне. 
Препоръка: Предвид възможността за многократна употреба на 
банерите е препоръчително те да бъдат изработвани от винил и да се 
използва дигитален широкоформатен печат.  

•••• Публикуване и излъчване на 25 /двадесет и пет/ платени съобщения в 
медиите /местни и регионални вестници и телевизии/. 
Всички платени публикации и излъчвания /рекламни карета, рекламнии 
спотове, заставки, репортажи, филми, PR материали и др./ трябва да съдържат 
минимум следната информация - наименованието на проекта, наименованието 
на бенефициента, общата стойност на проекта, пълното наименование на 
ОПОС, пълното наименование на съфинансиращия фонд. 
Публикуване на 25 бр. информационни материала ( от 1/2 стр.)  в местните 
или регионални медии (вестници и ТВ). 
На печатните и видео-материали трябва да бъдат визуализирани минимум 
символът на ЕС и логото и слогана на ОПОС. 

•••• Изработване на 10 /десет/ допълнителни рекламни материали /стойки и 
знамена за бюро - национално знаме и знаме на ЕС. 
Изпълнителя е длъжен да осигури общо 10 бр. стойки за бюро със знамената 
на РБ и ЕС, като същите бъдат разположени върху бюрата на Кмета на община 
Смолян, Асоциирания партньор – „В и К“ ЕООД-Смолян и членовете на 
Звеното за изпълнение на проекта. 

 
 
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 Оперативна програма “Околна 
среда“ 2007 – 2013 г.. Съхранението на документацията се осъществява съгласно 
Приложение към настоящото Техническо задание. 
 
 
 


