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1.      ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

     1.1   Данни за Възложителя  
Община Смолян 
бул. БЪЛГАРИЯ 12,  
Смолян 4700,  
България 

     Тел.:   +359/ 301 626-62 
Факс: +359/ 301  624-26 

   www.smolyan.bg        
 
1.2    Институционална рамка  
 
Настоящата обществена поръчка се прави 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 
првителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013, и 
по-специално с цел привличане на техническа (консултантска) помощ за Звено за 
изпълнение на проекта (ЗИП). 
 
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 ализите 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. 
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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" на 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 извършва основно следното: 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 EООД Смолян е регионално експлоатационно дружество.  
 
Собствеността на дружеството е разпределена както следва: 

- 100 % - Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

 
1.3  Ключова информация за „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян” 
 

1.3.1 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. 
 
 
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, на много малко 
места отпадните води са включени в локални септични ями. 
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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 
нарушаване връзката между две тръби, от което произтича изтичане на отпадъчна вода от 
канализацията и често се случва стените на сгради под аварията да се навлажняват. Всичко 
това води до нежелателни последици. 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  канализационна 
мрежа с обща дължина L = 15  км.. Канализационна мрежа е предвидена за подмяна във 
всички водоснабдителни зони на града.  
Общата дължина на водопроводната мрежа на гр. Смолян, която се стопанисва и 
експлоатира от оператора „ВиК” ЕООД - Смолян е 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 /манесман/, галванизирана 
стомана, азбестоцимент, стомана и PEHD /полиетилен висока плътност/. По – голяма част 
от водопроводите са полагани преди повече от 55 години. Материалът, от които са 
изпълнени е вече износен, чувства се неговото стареене. 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 
= 45  км.. Водопроводи са предвидени за подмяна във всички водоснабдителни зони на 
града.  
При реализацията на проекта по ИСПА са пропуснати да бъдат обследвани и обхванати от 
водоснабдяване и отвеждане на отпадни води няколко махали и улици в кварталите 
попадащи в обхвата на агломерацията .  
С реализацията на настоящия проект ще бъде осигурено водоснабдяване и отвеждане на 
отпадните води до ГПСОВ 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 
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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 канлизация около 25 322 м. и водопровод 
около 15 303 м. Ще бъде постигнато пълно съответсвие 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 залегнати в Генералния план за управление 
на водите на гр. Смолян. 
       
           1.3.2 Местоположение и обхват 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. 
 
Обхват на проекта :  
 
Доизграждане на третично пречистване (фосфор) на въведена в експлоатация ГПСОВ 
(30.12.2009 год.) по ИСПА мярка 2002/BG/16/P/PE/013. 

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 дължини  и диаметри 
на предвидените за реализация от нас участъци и улици попадащи в агломерацията. 

 

№ 
Наименование на улици и участъци 

Дължина на улици предвидени 
за кандидатстване по ОПОС 

2007 - 2013 г. 

  Канализация Водопровод 

  кв. Каптажа 
Диаме
тър 

Дълж
ина 

Диам
етър 

Дълж
ина 

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” включитвлно и ул. "Тинтява" 315 320     
7 под ул.”Иглика”   300 200     
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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 
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     
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  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 
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  Сградни отклонения         
            

90 Канализационни сградни отклонения до ф300  300 2081     
91 Водопроводни сградни отклонения от ф90 до ф225     90-225 1226 

 
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.   
 

1.3.3  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 споразумяли 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. 
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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.   

 
1.3.5 Продължителност на проекта  
 

Продължителността на Интегриран воден проект на агломерация град Смолян е 48 
месеца (2011 - 2015 г.).  

                  
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА 
 
2.1. 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. 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; 
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- 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. 
 
2.2 Задачи на проекта  
- Да подобри надеждността на водоснабдяването и да оптимизира качеството на 
питейна вода; 
- Да подобри надеждността на водоподаването  
- Да рехабилитира 15 303 м  от водоразпределителната мрежа  
- Да намали на 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 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, както и работните условия за служители на ВиК – Смолян. 
 
2.3 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: 

• оптимизиране на пречиствателните процеси в ПСОВ (отстраняване на 
фосфор);  

• постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата;  

• намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа от 
73% до 39% след проект;  
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• 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 изградят дъждопреливни шахти, 
посредством, които да се създадат условия битовите отпадъчни води да се 
отвеждат от Главния градски колектор, а разредените дъждовни води да 
заустват в реката приемник; 

• Битовите отпадъчни води от прилежащите Курортни и спортно – 
реакреационни комплекси да се заустват и третират в локални 
пречиствателни станции, за да се избегнат дълги канализационни колектори, 
както и поради невъзможността на изградената ГПСОВ да поеме 
допълнителен капацитет. 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 
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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. 

 
 

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
 
3.1 Цел на обществената поръчка 
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на проект „Интегриран воден 
проект на агломерация град Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Кохезионния фонд, Договор за безвъзмездна помощ  № DIR-51011119-C009 
/19.07.2011 г.  
С цел качествено изпълнение на проекта се извършва привличане на външна техническа 
(консултантска) помощ за създаденото Звено за изпълнение на проекта.  

Специфичните цели на настоящата процедура са свързани с: 

• Укрепване на административния капацитет за управление и изпълнение на големи 
инфраструктурни проекти в рамките на община Смолян; 

• Осигуряване на подкрепа и консултации на Звено за управление на проекта във 
връзка с ежедневното управление, координация и изпълнение на дейностите по 
проекта в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.” и съпътстващите я документи. 

3.2  Предмет на поръчката - обхват на работата на Изпълнителя   

„Предоставяне на техническа помощ за звеното за изпълнение на проект 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, финансиран по 
Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013” - предоставяне на консултантски 
услуги, свързани с осигуряване на професионална подкрепа за управлението и 
изпълнението на проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян, и по-
специално по отношение изпълнението на следните основни дейности: 
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Дейност 1: Актуализиране/разработване и внедряване на детайлна система за 
финансово управление и контрол (СФУК) на дейностите в рамките на проекта. 
Изготвяне и актуализиране на правила и процедури и съдействие за повишаване и 
укрепване на административния капацитет на община Смолян. 
В рамките на горепосочената задача изпълнителят следва да осъществи следните 
конкретни дейности: 

• Определяне на основните етапи във връзка с изпълнението на проекта. 
• Детайлно описание на организационна структура за изпълнение на проекта. 
• Актуализиране/разработване на подробно описание на комуникационните връзки между 

ЗИП и експертите на изпълнителя по предоставяне на външната техническа помощ, както 
и между останалите изпълнители на договори в рамките на проекта. 

• Актуализиране/създаване на система за планиране, проследяване и отчитане на паричните 
потоци в рамките на проекта в съотвествие с Договора за безвъзмедна финансова помощ и 
одобрения график за изпълнение на проекта. 

• Разработване на правила и процедури и при необходимост актуализиране на изготвените 
правила и процедури във връзка с управлението и изпълнението на проекта, включително 
по отношение на мониторинг и докладване, верификации, разплащания и осчетоводяване 
на разходите. 

• Създаване на система за текущ и периодичен преглед и контрол върху осъществяването на 
строително-монтажните работи в рамките на проекта, която да предоставя възможност за 
проследяване - дали те се извършват в пълния им обем и с необходимото качество 
(включително координация на строителния процес, приемане на изпълнението, 
проследяване на процесите по остраняване на констатирани забележки и неизправности и 
др.). 
 
Дейност 2: Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на 
консултантска помощ за дейностите по верификации и подготовка на искания за 
средства по проекта (с изключение на верификации на документи по договора за 
външна техническа помощ). 
В рамките на горепосочената задача изпълнителят следва да осъщести следните конкретни 
дейности: 

• Участие в процеса на предварителна верификация на финансови документи, представени 
от изпълнителите по договорите по обществени поръчки в рамките на дейностите по 
проекта преди извършване на плащанията. 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на регистриране на получените от страна на изпълнителите фактури и други 
документи с еквивалентна доказателствена стойност и осъществяване на документални 
проверки (верификации) върху представените от изпълнителите фактури и други 
документи с еквивалентна доказателствена стойност - за целите на верификацията на 
плащанията изпълнителят следва да получава всички фактури/документи с еквивалентна 
доказателствена стойност, представени от изпълнителите на съответните дейностите по 
проекта, и да извършва проверка чрез проверяване на 100% от представената 



  

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

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 

    Решения за 
            по-добър живот 

 

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

 

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 

Том ІІ – Книга II 
 

16 

документация. Верификацията включва формална проверка, проверка на реквизитите на 
съответния документ, проверка на точността на заявените суми, проверка за допустимост 
и надеждност. 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на попълване на съответните контролни листа и доклади за верификация в 
резултат на извършените проверки. 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на комплектоване на досиета за извършените плащания във връзка с проекта. 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на подготовка и цялостно комплектоване на искания за средства на ниво проект. 

• Подпомагане на ЗИП в процеса на верификация на плащанията и изготвяне на исканията 
за възстановяване на средства по проекта. 

• Произнасяне по съответствието на разхода с поетото задължение при извършване на 
разплащания по договорите с изпълнителите. 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на извършване на всички необходими корекции по исканията за средства във 
връзка с коментари от експерт - финансова дейност и счетоводство, Ръководителя на ЗИП 
и/или междинното звено на ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.. 

• Отстраняване на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на проекта. 
• Планиране, проследяване и отчитане на паричните потоци по проекта съгласно 

заложените в договора за безвъзмездна финансова помощ и договорите с изпълнителите 
графици/начини на плащания. 
 
Дейност 3: Осъществяване техническо съдействие и предоставяне на консултантска 
помощ за дейностите по мониторинг на изпълнението на проекта (с изключение на 
мониторинг по договора за външна техническа помощ). 
В рамките на горепосочената задача изпълнителят следва да осъществява следните 
конкретни дейности: 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на провеждане на проверки на място върху дейността на изпълнителите по 
проекта с оглед потвърждаване на действителното изпълнение на отчетените работи. 

• Изготвяне на доклади от проверки на място на изпълнението на договорите по обществени 
поръчки за дейности, попадащи в обхвата на проекта. 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на извършване на проверки с цел доказване на съответствието на декларираните 
разходи с действителния напредък при изпълнение на отделните договори. 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на попълване на съответните контролни листа и доклади от проверки на място в 
резултат на извършените проверки. 

• Осъществяване на техническо съдействие, предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
и изготвяне на месечни справки и доклади за напредъка по изпълнението на проекта, а 
именно встъпителен доклад, месечни справки на ниво проект, доклади за напредък към 
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искания за средства, междинни месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни доклади за 
изпълнение на проекта и окончателен доклад за изпълнението на проекта, както и 
своевременно идентифициране на несъответствия и проблеми, предлагане на корективни 
действия за преодоляването им и представянето на съответните корективни действия за 
одобрение от ръководителя на ЗИП. 

• Изготвяне на доклада за изпълнение на първия етап, включително окомплектоване с 
приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.). 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на отстраняване на непълноти и несъответствия в докладите за напредък, 
констатирани от страна на Междинното звено на ОП "Околна среда 2007-2013 г.". 

• Осъществяване на техническо съдействие и предоставяне на консултантска помощ на ЗИП 
в процеса на представяне на допълнителна информация, справки и документи във връзка с 
напредъка при изпълнението на проекта в рамките на определените срокове. 
 
Дейност 4: Предоставяне на консултанска помощ на ЗИП в процеса на планиране, 
проследяване и отчитане на паричните потоци в рамките на проекта. 
Като част от Системата за мониторинг на цялостното изпълнение на инвестиционния 
проект и детайлната система за финансово управление и контрол (СФУК) на дейностите в 
рамките на проекта ще бъде въведена система за планиране, проследяване и отчитане на 
паричните потоци в рамките на проекта. 
В изпълнение на изискванията на системата за мониторинг Изпълнителят ще оказва 
съдействие на ЗИП в процеса на планиране, проследяване и отчитане на паричните потоци 
в рамките на проекта съгласно одобрените графици и начини на плащания. 
 
Дейност 5: Координация и съблюдаване на напредъка по изпълнение на проекта 
посредством контрол и анализ на времевите графици по отделните дейности в 
рамките на проекта. 
В рамките на горепосочената задача изпълнителят следва да осъществи следните 
конкретни дейности: 

• Извършване на проверки на място за осъществяване на текущо наблюдение на напредъка 
при изпълнение на дейностите в рамките на инвестиционния проект. 

• Контрол и анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на проекта; 
• Своевременно информиране на ръководителя на проекта при промяна на напредъка на 

работите, който води до натрупване на закъснение. 
• Изготвяне на корективни мерки при регистрирани забавяния. 

 
Дейност 6: Предоставяне на консултации на всички етапи на изпълнение на проекта. 
В рамките на горепосочената задача изпълнителят следва да осъществи следните 
конкретни дейности: 

• Осъществяване на подкрепа и съдействие на ЗИП и изготвяне по искане на ЗИП на 
експертни технически, финансови и правни становища и анализи по документи и казуси, 
проекти за решения и споразумения, свързани с изпълнението на проекта. 
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• Подпомагане на община Смолян при провеждането на всички необходими законови 
процедури във връзка с изпълнението на проекта. 

• Подпомагане на ЗИП при проследяването на коректното изпълнение и отчитане на 
договорите за обществени поръчки в рамките на проекта. 

• Извършване на проверка за съответствие на количествата и стойностите между издадени 
актове по време на строителството и количествено-стойностните сметки, част от договора 
с изпълнителя. 

• Изготвяне на месечни справки, междинни и окончателен доклади за напредък по договора 
за обществената поръчка. 

• Спазване и провеждане на мерки за информация и публичност,  администриране и 
докладване на нередности. 

• Предоставяне на консултации, изготвяне на становища и подготовка на документи по 
възникнали казуси и необходимости и/или искания от УО/МЗ по отношение на 
изпълнението на проекта. 

• Осигуряване протичането на изпълнението на проекта в съответствие с указанията  на 
Договарящия орган и препоръките на УО на ОПОС, както и следене за цялостното 
спазване на всички нормативни актове и документи по ОПОС. 

• Докладване на служителя по нередности при откриване на нередност или при подозрение 
за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта. 
 
Дейност 7: Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на 
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на 
услугите, доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища 
за тяхното преодоляване и решаването им. 
 
Дейност 8: Осъществяне на редовни срещи с екипите на другите избрани 
изпълнители по реализиране на проекта. 
 
Дейност 9: Допълнителни дейности, към техническата спецификация, оферирани от 
изпълнителя, които ще бъдат отразени допълнително в договора, ако има такива. 
 
 
4.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
4.1 Срок за изпълнение на поръчката 
 
Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва 
да тече от датата на сключването му и завършва до 10 /словом десет/ календарни дни 
преди крайния срок за приключване на изпълнението на дейностите по проект 
„Интегриран воден проект на агломерация Смолян”, а именно до 09.07.2015г., като 
бъдещото удължаване на срока за изпълнение на дейностите по проекта, може да доведе 
до съответно удължаване на крайния срок за изпълнение на дейностите по настоящата 
поръчка. 
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Дейността на Изпълнителя ще продължи до момента на извършване на окончателните 
плащания към изпълнителите на договорите по проекта. 
 
5. ЛОГИСТИКА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
5.1 Логистични изисквания към Изпълнителя 
 
Местоположението на изпълнение на услугата от Изпълнителя е град Смолян.  
 
От Изпълнителя се изисква да: 

• организира и финансира при необходимост жилищно настаняване за 
ангажирания по договора персонал; 

 
• организира и финансира офис в гр. Смолян за работата на ангажирания по 

договора персонал, вкл. финансира всички консумативи и режийни разходи по 
издръжката на офиса; 

• организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното 
изпълнение на договора – преводачески услуги, офис логистика, транспорт за 
нуждите на персонала си и др.  

 
Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от 
участника в ценовата оферта цена.  
 
 
6.  ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

За целите на изпълнението на договора Изпълнителят на настоящата обществена  
поръчка подготвя следните видове доклади на хартиен носител (2 бр.) и електронен 
носител (1 бр. на компакт диск) до Възложителя: 

 

• ВСТЪПИТЕЛЕН ДОКЛАД; 

• МЕЖДИННИ МЕСЕЧНИ, ТРИМЕСЕЧНИ, ШЕСТМЕСЕЧНИ И ГОДИШНИ 
ДОКЛАДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА; 

• ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП НА ПРОЕКТА; 

• ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА; 

• ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, В 
ТОВА ЧИСЛО ДОКЛАДИ ЗА НАПРЕДЪК КЪМ ИСКАНИЯ ЗА СРЕДСТВА. 
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6.1. Встъпителен доклад 

Всъпителният доклад съдъръжа: 

• обща информация – съдържание и обхват на доклада; описание на изходната ситуация; 
дейности, извършени по време на подготвителния период; участници в изпълнението 
на „Интегриран воден  проект на агломерация  град Смолян” и линии на 
комуникация с Изпълнителя;    

• заложени индикатори за напредък на изпълнението, индикатори за продукти и 
резултати; 

• дейности, планирани през следващия отчетен период и участието на ключовите 
експерти, разпределено по отговорности и време; 

• друга информация по преценка на Изпълнителя.  
 
6.2. Междинни месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни доклади за 
изпълнението на договора 

Междинните доклади съдържат: 

• Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период; 
• Описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за 

изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности; 
• Описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на 

изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;  
• Администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и 

други; 
• Становища и доклади при поискване, предоставени от Изпълнителя по време на 

отчетния период; 
• Предложените дейности за последващия отчетен период и участието на ключовите 

експерти, разпределено по отговорности във времето;  
• Приложена кореспонденция между страните; 
• Напредък на договорите за строителство; 
• Коментари по работата на строителния надзор; 
• Текущи искове и изменения, ако има такива; 
• Съществуващи проблеми; 
• Бъдещи дейности; 
• Очаквани проблеми и необходими мерки; 
• Резюме на напредъка; 
• Индикатори за продукт и резултат; 
• Друга информация по преценка на Изпълнителя.  
Докладите на Изпълнителя задължително съдържат наличните към момента приложения, 
подкрепящи изложената в тях информация. Приложенията могат да бъдат документи, 
схеми, таблици, протоколи, диаграми, доклади от сертифициращи органи, присъствали на 
пробите и други.  
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6.3. Доклад за изпълнение на първия етап на проекта 
Докладът за изпълнение на първия етап на проекта следва да бъде изготвен съгласно 
утвърдения образец за доклад, представляващ Приложение № 1, неразделна част от 
настоящото техническо задание. 
 
6.4. Окончателен доклад за изпълнение на договора 
Окончателният доклад съдържа: 
• Изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора за финалния отчетен 

период и резюме на изпълнението за целия период на договора; 
• Описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за 

изпълнението за отчетния период и резюме за персонала, вложен за целия период на 
договора; 

• Описание на трудностите и предприетите мерки за отстраняването им по отношение на 
изпълнението на договора за отчетния период и резюме за трудностите и предприетите 
мерките за целия период на договора; 

• Администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и 
други през отчетния период; 

• Изпълнени дейности по проекта за периода на изпълнението му  – сключени договори 
с изпълнители на обществени поръчки и постигнати резултати, включително анализ на 
резултатите и посочване на индикатори за резултат; 

• Искове от страна на изпълнители на строителството, ако е приложимо; 
• Резюме на трудностите от цялостното изпълнение на проекта, както и мерките, 

предприети за тяхното отстраняване;  
• Резюме на поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища по 

конкретния въпроси от цялостното изпълнението на проекта; 
• Финансов доклад, обхващащ настоящия договор за услуга. 
• Резюме на изпълнението на всички договори за строителство; 
• Коментари по цялостната работа на строителния надзор; 
• Искове и изменения за целия период на изпълненеито; 
• Резюме на проблемите и предприети мерки за преодоляването им; 
• Индикатори за цялостно изпълнение; 
• Ключови заключения и препоръки; 
• Друга информация по преценка на Изпълнителя. 
 

6.5. Доклади и становища при поискване, в това число доклади за напредък към 
искания за средства - Изпълнителят подготвя доклади при поскване по спешни въпроси 
или по теми, изискващи по-нататъшно пояснение или становище. Те следва да съдържат 
информация, съответна на поставеното от Възложителя искане за пояснение или справка. 

 
 
 



  

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

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 

    Решения за 
            по-добър живот 

 

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

 

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

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

Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от 
Европейския съюз по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” за Интегриран 
проект за водния цикъл на град 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 ОП Околна среда 2007 – 2013.  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

1. ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП НА ПРОЕКТА, 
ВЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО. 


