идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.(ОПОС)
"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж.
BG161PO005/08/1.12/01/07

Цели:
да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от
населението, включено към канализационна система, както и постигането на
съответствие

с

Директива

91/271/ЕИО,

посредством

осигуряване

на

(екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от агломерации от 2
000 до 10 000 е.ж.

Краен срок:
24 февруари 2009 г., 17 ч. местно време.

Какво се финансира?
• строителство/реконструкция/модернизация на ПСОВ;
• строителство/реконструкция/модернизация

на

канализационни

мрежи

и

на

водоснабдителни

мрежи

и

резервоари

за

съоръжения;
• строителство/реконструкция/модернизация

съоръжения само като допълващ компонент по проекта;
• строителство/реконструкция/модернизация

на

ПСПВ,

нови

питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа на
населеното място с водоизточника както и помпени станции за осигуряване на
необходимото количество и/или качество на питейните води;
• строителство/реконструкция/модернизация на ПСПВ, както и необходимите
рехабилитационни дейности с оглед минимизиране на загубите при водопреноса и
съхранението, само като допълващ компонент на дейности по проекта;
• дейности свързани с подготовка на обекта.
• доставка на оборудване в рамките на проекти за изграждане на нови и/или
разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни
мрежи и/или ПСОВ:
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− за откриване и измерване на течове;
− осигуряване

на

съоръжения

за

третиране

на

утайките

от

селищните

пречиствателни станции за отпадъчни води;
− оборудване за ПСОВ и/или ПСПВ.
• възстановяване

на

уличните

мрежи,

когато

поради

извършването

на

строителство на канализационната и водоснабдителната мрежа, строителните
работи са довели до разкопаване на улични и тротоарни настилки или вътрешноквартални пространства;
• дейности,

свързани

с

изменяне

на

положението

на

канализационната

и

водоснабдителната мрежа, когато е установена необходимост от това;
• разработване/актуализиране на идейни, технически и/или работни проекти по
Закона за устройство на територията;
• подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за
обществените поръчки за дейностите, за които към момента на кандидатстване не
са били налични документации за възлагане на обществени поръчки;
• дейности във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на проекта
(напр. строителен надзор, консултантски услуги, проучвания, анализи и други);
• други дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, възстановяването на
разходите по които е допустимо съгласно. Постановление № 249 на Министерския
съвет от 17.10. 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана
от

Кохезионния

фонд

и

Европейския

фонд

за

регионално

развитие

на

Европейския съюз;
• управление на проекта;
• одит на проекта;
• мерки за информация и публичност.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
а) да бъде община на територията на Република България;
б) да бъде община, в рамките на която попада агломерация от 2 000 до 10 000
е.ж. и да кандидатства за изпълнение на дейности в съответната агломерация,
в) да има достатъчно финансови ресурси, за да осигури финансирането на
дейностите по проекта, преди направените разходи да бъдат възстановени по ОП
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“Околна среда 2007-2013 г.” и финансирането на разходи, които не се покриват
от ОПОС;
г) да бъде пряко отговорен за подготовката и управлението на проекта (да не е
посредник при извършването на тези дейности).

Изисквания към проектите:
1. да се отнасят за агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.;
2. да предвиждат изграждане на нова или реконструкция на съществуваща
канализационна мрежа само при наличието на съществуваща ПСОВ или когато
изграждането на ПСОВ е част от проекта;
3. да предвиждат изграждане на ПСОВ само когато съществува канализационна
мрежа или изграждането на такава е част от проекта.
За да бъде допустим за финансиране инвестиционният проект, е необходимо
кандидатът да е собственик на терена, върху който се предвижда да се осъществи
строителство на съоръжението за питейни или отпадъчни води или да има
учредено право на строеж върху него или да има съответните сервитутни права.

Бюджет:
393 481 540,00 лева

Безвъзмездно финансиране:
Размерът на безвъзмездната финансова помощ за всеки одобрен проект се
определя като процент от общите допустими разходи по проекта, който е равен на
финансовия дефицит в зависимост от резултатите от финансовия анализ.

Плащания:
Авансово, междинно и окончателно

Източник на информация:
http://ope.moew.government.bg
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