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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за  

изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект “Изграждане на 

ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” 

 
 
 
 

1.    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1 Място на изпълнение 
          Република България, област Благоевград, община Сандански, град Сандански  
 
1.2 Възложител  
 
          община Сандански  

          бул. „Свобода” №14 

          град Сандански 2800 

          Тел.:   0746 / 89099 

          Факс: 0746 / 89055 

          www.sandanskibg.org  

 

1.3    Институционална рамка 

 
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във 
връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект “Изграждане на ПСОВ – Сандански и 
рехбилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”, финансиран от Кохезионен фонд 
на Европейския съюз и прaвителството на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда 
2007 – 2013 г.”, и по-специално с цел разработване на анализ разходи-ползи (АРП) за 
инвестиционен проект “Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК 
мрежа на град Сандански” във връзка с точното определяне на финансовия дефицит и собствения 
принос на кандидата.  
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Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1084/2006 
от 11.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1164/94.  
 
Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на 
политиката на ЕС в тази област.    
  
Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 е разработена по Националната стратегическа 
референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013. На база на анализите 
на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат 
осъществени и финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура 
оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: 
до 2015 България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на 
ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност. 
 
Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на 
околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.   
 
Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, 
съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и 
законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране. 
 
Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на 
естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.  
 
Специфичните цели на програмата са изведени както следва: 

 Опазване и подобряване състоянието на водите;  
 Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;  
 Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в 
страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика. 
 
Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция 
"Кохезионна политика за околна среда" 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 



 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 
Договор № DIR-51011119-026/17.02.2012 г. 

 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 

Община Сандански, град Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@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                                    

  
     

 

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.  
 
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.   
 
Звено за управление на проект (ЗИП) 
Звеното за управление на проект ‹‹Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и 
разширение на ВиК (канализационна и водоснабдителна) мрежа на град Сандански›› е сфирмирано 
в началото на изпълнението на дейностите по проекта със Заповед на Кмета на община Сандански. 
Служителите от община Сандански, плюс служител на асоциирания партньор ВиК оператора 
«Увекс» ЕООД са назначени в ЗИП със Заповед на Кмета на община Сандански.   
ЗИП се състои от следните експерти: 

 
1. Ръководител на проекта  
2. Координатор на проекта  
3. Финансист  
4. Юрист  
5. Технически експерт (проектиране, съгласувания, строителство, екология)  
6. Лице по нередности – ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”: 
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 6.1. Титуляр  
            6.2. Заместник  

7. Служители, отговарящи за съхранението на документацията по проекта  
6.1. Титуляр  
6.2.Заместник 

8. Служител, отговарящ за мониторинга по проекта  
9. Представител на асоциирания партньор в екипа за управление на проекта 

 
 
 
 
 
 
Информация за Проект „‹‹Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК 
мрежа на град Сандански›› 
 
Проект № DIR-51011119-26-60 «Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК 
мрежа на град Сандански» се реализира съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова 
помощ Договор № DIR-51011119-026/17.02.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 
2013 г.” със средства от Кохезионния фонд на ЕС. 
Проектът е разделен на два етап – етап 1 подготовка и етап 2 инвестиционен. 
До момента, след провеждане на съответните обществени поръчки са извършени следните основни 
проектни дейности:  
 извършено проучване на отпадните води на град Сандански (количествен и качествен 
 състав) 
 извършено проучване за проникващи инфилтратни води и вливащи се условно чисти води в 
 канализационната система на град Сандански 
 изготвени два варианта на Идеен проект за ПСОВ - Сандански и избор на единия от тях 
 Изготвени идейни проекти за външните връзки ПСОВ – Сандански  
 Изготвени са парцеларни планове/ПУП за външните връзки на ПСОВ – Сандански 
 

В  момента, се изпълняват следните дейности: 
 В ход е издаването на разрешения и съгласувания от страна на община Санднаски, като за 

идейните проекти за ПСОВ-Сандански са приключени всички процедури на съгласуване и 
сключване на предварителни договори , с изключение на Разрешение за заустване, чиято 
процедура е в ход 

 Започнала е работата по изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за ВиК мрежа 
на град Сандански и ПСОВ – Сандански и последващото идейно проектиране на 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански, работно проектиране на 
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 

 
Предостоящи дейности за реализация по проекта (които уточняваме изрично, че не са предмет на 
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настоящата обществена поръчка) са дейност одит (предстояща открита процедура по ЗОП),  
дейност Изготвяне на план за управление на утайките, Дейност Изготвяне на комплексни доклади 
за оценка на съответствието и др. 
Етап 1 – приключва с дейност „Изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на първи етап от 
инвестиционния проект”, като след неговото одобрение от МОСВ се пристъпва към реализацията 
на Етап 2 – инвестиционен – за реализация на строителните дейности  (след провеждане на три 
процедури по ЗОП – инжинеринг за ПСОВ – Сандански,  открита процедура за Рехабилитация и 
ново строителство на обособени части от ВиК мрежата на град Сандански” и открита процедура за 
строителен надзор)  
 
Оператор на ВиК системата на град Сандански 
 
„Увекс”  ЕООД - Сандански е местното експлоатационно ВиКдружество.  
Собствеността на дружеството е разпределена както следва: 

- 100 % - собственост на община Сандански 

 
„Увекс” ЕООД е асоцииран партньор на община Сандански в настоящият проект. 
 
 
 
2. ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
2.1       Обща цел на обществената поръчка 
 
 Общата цел на настоящата обществена поръчка е постигане на пълна проектна готовност и 
пълна техническа и финансово-икономическа готовност за реализацията на инвестиционен проект 
„Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежата на град 
Сандански” чрез постигането на следната подцел: 
 
 Изготвяне на анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционен проект “Изграждане на ПСОВ – 
Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
 
              Изготвеният АРП, след първоначално одобрение от страна на Възложителя и последващо 
одобрение от УО на ОПОС ще послужи за основа за определяне на финансовия дефицит по 
проекта, за собствения принос на община Сандански по реализацията на проекта, като същите ще 
бъдат дефинирани в Споразумението за изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на 
ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежата на град Сандански” по 
Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011119-026 от 17.02.2012 г. 
Крайният резултат от АРП следва да бъде обобщен в доклад АРП съдържащ детайлно описани 
анализи, констатации, бележки и препоръки и трябва да бъде предоставен първоначално като 
проект на доклад АРП за одобрение от Възложителя – община Сандански. След отстраняване на 
бележките на община Сандански (ако има такива), се пристъпва на последващ етап към внасянето 
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на доклад АРП в УО на МОСВ, ведно с инвестиционните проекти за „Изграждане на ПСОВ – 
Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежата на град Сандански” за одобрение. При 
наличие на забележки, препоръки и необходимост от корекции, същите се отстраняват от 
Изпълнителя на настоящата обществена поръчка по изготвяне на АРП. 
След одобрението на АРП и от страна на УО на ОПОС може да се пристъпи към окончателно 
приемо-предаване на извършеанта работа, чрез подписване на двустранен-приемо предавателен 
протокол. 
 

Проектът Изграждане на ПСОВ – Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК 
мрежата на град Сандански”  ще допринесе за изпълнение на основната цел на Приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС), а именно „Опазване и подобряване на 
екологичното състояние на водите в страната”. По този начин, изпълнението на настоящия 
Инвестиционен проект ще способства за реализацията на главната стратегическа цел на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, а именно „Подобряване, запазване и 
възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура” и една 
от стратегическите цели на Програмата, насочена към опазване и подобряване състоянието на 
водните ресурси. 

Дейностите в рамките на Инвестиционния проект, свързани с изграждане и рехабилитация на 
канализационна и  водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ, допринасят за изпълнението на 
заложения в рамките на Приоритетна ос 1 от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
индикатор за резултат: „Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води”. 

Общата цел на настоящото проект „Изграждане на ПСОВ-Сандански и рехабилитация и 
разширение на ВиК мрежа на град Сандански” е чрез подобряване качеството на услугите във ВиК 
сектора на територията на градска агломерация Сандански (на която се реализира проекта), да бъде 
постигнато подобряване на качеството на живот на населението, чрез осигуряването на 
пречистване на всички отпадни води в обхвата на градска агломерация Сандански. 

 
 
2.2       Специфични цели на поръчката 
 

Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с разработването на 
анализ ползи-разходи (АРП) в следната последователност: 

 
1. Стратегически подход и поставяне на целите 
2. Идентифициране и избор на най-подходящата алтернатива 
3. Финансов анализ 
4. Икономически анализ 
5. Анализ на чувствителността и риска 
6. Финансов план 
7. Докладване на заключенията 
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Заключенията от АРП трябва да бъдат представени в документ със следните раздели: 
 
1 Район, обхванат от проекта, и бенефициенти, с подробна информация за обхвата 

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

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

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

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

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

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

7           Финансов план , показващ общите планирани финансови ресурси и    
  планираното участие от фондове,  
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Специфична цел на поръчката – да разработи точно стойността на  финансовия дефицит по 
проекта, определен от разликата на текущата стойност на инвестиционните разходи и текущата 
стойност на нетните приходи от инвестицията, както и собственият принос на кандидата – частта 
от допустимите разходи по Проекта, която община Сандански като бенефицент трябва да 
финансира със собствени (или привлечени) средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
3.1. Задачи на обществената поръчка 
 

Задачи на настоящата обществена поръчка са: 
 
 

Задача № 1: Изготвяне на АНАЛИЗ ПОЛЗИ – РАЗХОДИ (АРП) на инвестиционен проект: 
„Изграждане на ПСОВ-Сандански и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански” база на предоставената от Възложителя информация, в т.ч. прединвестиционни 
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проучвания, идейни и работни проекти. 

Задача № 2: Съвместно участие с Възложителя в процеса на одобрение на изготвения анализ 
разходи-ползи (АРП) пред Управляващия орган на ОП “Околна среда 2007-2013” в процеса на 
финално определяне на финансовия дефицит по проекта и собствения принос на община 
Сандански. 

 
Приложима нормативна уредба 

При изпълнение на задълженията си по настоящата поръчка Изпълнителят следва да 
съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба в България и в частност на: 

o Закона за водите и неговите подзаконови нормативни актове. 

o Всички нормативни актове, свързани със спецификата на обекта.  

o Екологичното законодателство в неговата цялост и обем. 

o Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на 
пречиствателните станции и съоръжения за води и на водопроводните и 
канализационните мрежи. 

o Всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към проектите, 
финансирани със средства на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския 
Съюз. 

o Закона за задълженията и договорите. 

Рамка на изпълнение на услугата 

Изпълнителят следва да опише: 

o Стратегията, която ще следва при изготвянето на анализа по разходи и ползи. 

o Методологията, която ще следва при изготвянето на анализа по разходи и ползи. 

o Моделът за управление на изготвянето на анализа по разходи и ползи. 

 

 

Обхват на услугата 

На база на предоставените от Възложителя прединвестиционни проучвания, идейни и 
работни проекти и друга информация Изпълнителят следва да осигури изпълнението на 
задачите по дейности, както следва:  

 Анализ на наличната информация  

Изпълнителят следва да прегледа предоставената документация, да систематизира 
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наличната историческа финансова и друга информация от водния оператор и да направи 
анализ и оценка на проектната готовност. 

Изпълнителят, съвместно със ЗИП на Възложителя следва да обобщи и анализира данните 
от прединвестиционните проучвания, идейните и работните проекти, както и цялата 
останала информация с оглед изработването на Проектното предложение и попълване на 
Формуляра за кандидатстване за инвестиционния проект. 

 Анализ на Договорената рамка на бюджета на проекта съгласно Договор за 
БФП  DIR-51011119-026 от 17.02.2012 г.като основен информационен източник 
за изработването на анализа по разходи и ползи 

Да проследи кореспондирането на същестуващия и изготвения от Изпълнителя бюджет за 
втори етап на проекта Количествено-Стойностните Сметки на утвърдените от 
Възложителя идейни и работни проекти и да е съобразен с насоките и изискванията на 
ОПОС по настоящата процедура. 

 Изготвяне на Анализа по разходи и ползи на инвестиционния проект. 

Изпълнителят следва да изготви Анализа по разходи и ползи, като се съобрази по-
специално със следните документи: 

o Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, ГД 
„Регионална политика” (2008). 

o Указания на ЕК към методиката за изготвяне на анализ по разходи и ползи, Работен 
документ №4 (2006). 

o Национални общи насоки за анализ по разходи и ползи – България - Общи указания за 
анализа на разходите и ползите за проекти подкрепяни от Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за регионално развитие 2007 – 2013 г. 

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

o Указания относно третиране н а приходите по проектите, съфинансирани по оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

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

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

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

o Изисквания на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
с референтен номер  BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти 
за подобряване на инфрструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 
10 000 е.ж.” 

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

 

 

Изпълнителят следва да изготви Анализа по разходи и ползи, който да съдържа най-малко 
следните елементи: 

Първо. На основата на получените от Възложителя прединвестиционни проучвания, 
идейни и работните проекти следва да се резюмират целите, идентификацията и 
вариантите на проекта. 

Второ. Изготвяне на финансов анализ на инвестиционния проект на база на 
прединвестиционите проучвания, идейните и работните проекти. 

Изпълнителят следва да изготви финансовия анализ, включвайки най-малко следните 
елементи: 

1. Стойност на капиталовата инвестиция, както на допустимите така и на 
недопустимите разходи по проекта, вкл. и за необходимите последващи ре-
инвестиции, като се посочат източниниците на финансиране на тези разходи за 
разглеждания референтен период. 

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

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

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

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

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

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

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

Прогнозите в анализа трябва да кореспондират с историческите данни от водния сектор. 

На електронен носител трябва да се представят всички таблици и изчисления, включени в 
анализа във формат Excel или друг работен формат, позволяващ да се проследи логиката 
на направените изчисления. 

Трето. Изготвяне на икономически анализ на инвестиционния проект. 

Изпълнителят следва да изготви икономическия анализ, включвайки следните елементи: 

1. Приемани конверсионни индекси за преминаване от финансов към 
икономически анализ. 

2. Остойностяване на външните ползи и разходи. 

3. Изчисление на измерителите за икономическа ефективност на инвестицията – 
икономическа нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост на 
инвестицията. 

Четвърто. Анализ и оценка на риска.  

Изпълнителят следва да изготви анализа и оценката на риска, включвайки следните 
елементи: 

1. Изследване на критичните променливи. 

2. Оценка на чувствителността. 

3. Оценка относно приемливите нива на риск. 
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4. Оценка на стойностите на главните критични променливи, при които настъпва 
обрат. 

Пето. Изготвяне на финансов план.  

Анализът по разходи и ползи следва да определя размера на безвъзмездната финансова 
помощ, процента съфинансиране от ЕС, процента национално съфинансиране, процента 
собствен принос на Възложителя и процента на евентуални други източници за 
финансиране на изпълнението на проекта. 

 Изготвяне на линеен график за изработването на анализа по разходи и ползи. 

Линейният график следва да посочва последователния ред на дейностите, които ще се 
извършват, тяхното точно наименование и необходимия брой дни за провеждането им. 

 Съдействие на Възложителя при комуникация със заинтересованите страни и 
Управляващия Орган на Програмата. 

Изпълнителят следва да съдейства на Възложителя при съгласуването на проектната 
документация, отразяването на направените коментари, становища и консултации с УО и 
всички заинтересовани страни по инвестиционния проект.  
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4. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ  

Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка следва да разполага с 
екип от експерти, всички или част от които да притежават нужната квалификация и 
правоспособност за изработване на необходимите части на инвестиционния проект по отношение 
на видовете строежи по отделни категории, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, както и другите 
дейности в рамките на настоящата поръчка. 

За изпълнение на настоящата поръчка участникът следва да предложи ключови експерти и други 
експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката, в съответствие с действащата 
нормативна уредба. Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата 
обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, 
без предварително писмено съгласие на Възложителя.  

 

4.1. КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 
 

Участникът следва да разполага със следните ключови експерти: 

ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ 

Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка следва да 
разполага с екип от ключови експерти, които да притежават нужната квалификация за 
изпълнение на предвидените дейности в рамките на настоящата поръчка. 

За изпълнение на настоящата поръчка участникът следва да предложи ключови експерти и 
евентуално други експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката, в 
съответствие с действащата нормативна уредба. Участникът, след като бъде определен за 
изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в 
офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя. 

Ключови експерти 

Участникът следва да разполага със следните ключови експерти: 

Ръководител на екипа от експерти – ключов експерт по анализ по разходи и ползи. 



 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 
Договор № DIR-51011119-026/17.02.2012 г. 

 

Проект  № DIR-51011119-26-60 
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 

разширение на ВиК мрежа на град Сандански” 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 

Община Сандански, град Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@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                                    

  
     

 

Изисквания: 

- да има университетска диплома, завършена магистърска степен или друго 
равностойно – икономическа или инженерна; 

- да има не по-малко от 10 години стаж по специалността (общ професионален опит); 

- да има не по-малко 3 години опит в управление и изготвяне на проекти, 
финансирани от ЕС или други международни институции; 

- да притежава опит в изготвянето на поне 1 анализ по разходи и ползи. 

Задължения: 

- организира и ръководи изпълнението на проекта и разработването на свързаната с 
него документация; 

- осъществява обмена на информация между Изпълнителя на настоящата обществена 
поръчка и Възложителя; 

- организира и ръководи дейността на екипа от експерти на Изпълнителя; 

- контролира изпълнението на дейностите по проекта и следи за спазване на 
приложимата нормативна уредба във връзка с всички дейности по настоящата 
поръчка; 

- подготвя справки и доклади до Възложителя, във връзка с изпълнението на 
договора за настоящата обществена поръчка; 

- участва в процеса на съгласуване и одобряване на проектната документация; 

- изготвя и съгласува графика за провеждане на месечните срещи и своевременно 
уведомява заинтересованите страни; 

- инициира, организира и подготвя всички необходими документи за срещите за 
напредъка на изпълнението по договора; 

- изпълнява и други дейности, следващи от договора за настоящата обществена 
поръчка и българското законодателство. 

- участва в изготвянето на анализа по разходи и ползи в съответствие с настоящата 
техническа спецификация; 

- координира разработването на бюджета за изпълнение на проекта. 

Ключов експерт - инженер ВиК. 

Изисквания: 

- да има завършена образователна степен "магистър", или друго равностойно, в 
областта на водоснабдяване и канализация; 

- да има най-малко 10 години професионален опит в областта на ВиК сектора; 
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- да е участвал в изпълнението на най-малко 3 инвестиционни проекта. 

Задължения: 

- осигурява експертни становища в процеса на подготовка на проектното 
предложение; 

- осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите 
участници в екипа; 

- отговаря за извършването на работите в съответствие с договора за поръчката в 
областта на компетенциите и правомощията си; 

- координира и участва в изпълнението работата по договора в областта на 
компетенциите и правомощията си. 

Ключов експерт – координатор. 

Изисквания: 

- да има завършена минимална образователна степен "бакалавър"; 

- да има най-малко 2 години професионален стаж в подготовката на проекти. 

Задължения: 

- координира работата на членовете на екипа; 

- осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите 
участници в екипа; 

- изготвя отчетни форми; 

- съхранява и систематизира документацията по поръчката. 

. 

 
Всички разходи за съдействие и поддържащ персонал се считат за включени в общата цена 
на Изпълнителя. 
 
Персоналът на Изпълнителя, ангажиран с изпълнение на задълженията по настоящата обществена 
поръчка е задължен, при реализиране на поръчката стриктно да спазва Техническите изисквания, 
Техническите спецификации, клаузите на договора с Възложителя и всички законови и 
подзаконови нормативи в сила до този момент в Република България; Българските и европейските 
норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на водопроводните 
и канализационните съоръжения; Изискванията във връзка с подготовката, управлението и 
изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, 
Еропейската и национална нормативна уредба третираща изготвянето на Анализ разходи-ползи 
(АРП) 
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5. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
 

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника – но 
крайната дата за изпълнение не може да бъде по-късна от 01 април 2013 г. 

 
Важно! 
При изготвяне на предложението си в офертата касаеща частта за срок за изпълнение, участника в 
процеурата, трябва да вземе под внимание индикативното финализиране на работата по изработка 
на идейни и работни проекти за ВиК мрежа – края на месец февруари / началото на март 2013 
 
  
 
6. ДОКЛАДВАНЕ (ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ) И  
ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
 

Изпълнителят представя на Възложителя: 

1. Встъпителен доклад, с подробна разбивка на дейностите и детайлен календарен 
график за изпълнение на поръчката; 

2. Месечен доклад, отразяващ изпълнението на поръчката 

3. Окончателен доклад за изпълнение на поръчката. 

Дейността се докладва от определения от Изпълнителя Ръководител на екип в рамките на 
определения срок, като се представят и всички необходими отчетни документи за извършените 
дейности. 

Докладите и справките за напредъка на проекта се представят на Възложителя на хартиен 
носител (два екземляр в оригинал) и на електронен носител.. 

 
Изпълнението на резултатите по договора се приема от Възложителя – Община Сандански, по реда 
на договора за възлагане на обществена поръчка. 
Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език. Изпълнителят е длъжен 
да изготви и представи за своя сметка всички документи (доклади, проекти, чертежи, 
количествено-стойностни сметки и др.) на български език. 
Изпълнителят представя резултатите от дейностите на Възложителя. Тяхното приемане се 
извършва с предварително съгласуван образец на приемо-предавателен протокол. Приемането на 
работата се извършва чрез издаване и двустранно подписване на протокол за приемане на работата, 
от определената със Заповед на кмета на Община Сандански комисия.  

 
В зависимост от посочения начин на плащане и разпоредбите на договора за обществена поръчка, 
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приемането на отделните резултати по дейностите е основание за плащане към Изпълнителя на 
настоящата обществена поръчка. 
 
 

7.   ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ 

1.1 Основни допускания 

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка са направени 
следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническата 
спецификация: 

 Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 
заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Възложител – община Сандански, 
Изпълнител, Асоцииран партньор - експолатационно ВиК дружество „Увекс” ЕООД, 
обслужващо територия на градска агломерация Сандански; Договарящ орган – УО на 
ОПОС, МЗ на ОПОС; други държавни институции 

 Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в 
съответствие с времевия график и предвидените финансови средства; 

 Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица; 
 Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените 

дейности; 
 

1.2 Идентифицирани рискове 

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, съгласно 
настоящата техническа спецификация са: 

 Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни 
органи и/или изпълнители на свързани дейности (идейно и работно проектиране ВиК 
мрежа); 

 Недостатъчна подкрепа от страна на съответната община и ВиК дружеството, обслужващо 
съответната територия; 

 Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на 
задачите. 

 Потенциални изменения в нормативната уредба 
 Затруднения в работата с УО и МЗ на ОПОС 

 
 
 

9. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Критерий за оценка на офертите - Икономически най-изгодна оферта, съгласно ЗОП 
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Показател за оценка 1:   Предложена цена/ценово предложение 

Относителна  тежест  на показателя за оценката:  40% 

Оценка на предложена цена /ценово предложение – 40 т.          (максимална оценка) 

 

Приложима формула:       Ц  =  Минимална предложена цена за  изготвяне на АРП   х 40 

                                                  Предлагана цена от участника 

 

Показател за оценка 2:    Техническа оценка – Методология и план за работа  

Относителна  тежест  на показателя за оценката:  60% 

Оценка на  техническа оценка – методология и план за работа – 60 т.    (максимална оценка) 
 
Приложима формула:       ТО = ТО1+ТО2+ТО3+ТО4+ТО5 

 

 

Показател за оценяване 
на предложената оферта за 
изготвяне на АРП 

Степен на съответствие по отношение изискванията 
(условия за получаване съответния брой точки)  

Брой 
точки 

1. ТО1 – Дейности по 
изготвяне на АРП, тяхната 
последователност  
и етапи на изпълнение 

Определени,  описани и обосновани всички видове планирани 
работи и дейности по изготвяне на Анализ разходи-ползи, за 
инвестиционния проект на база идейни проекти „Играждане на 
ПСОВ – Сандански и външни връзки” и работни проекти 
„Рехабилитация и разширение на обособени части от ВиК 
мрежата на град Сандански, данни за ВиК сектора и др.; 
Представена в ясно тяхната технологична последователност, 
обосновани са подробно етапите и те са в съответствие с 
техническата спецификация  

20 

Има до един минимален пропуск или неосъответствие с:  
 описаните планирани дейности за изготвяне на АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата спецификация 

18 

Има до три минимални пропуски и несъответсвия в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на АРП  
  последавателността и етапите 
  съответствието им с техническата спецификация 

16 
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Има повече от три минимални пропуски и несъответсвия в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата спецификация 

14 

Има до един по съществен пропуск/несъответствие  в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата спецификация 

12 

Има един по съществен пропуск/несъответствие и няколко по-
малко съществени  пропуска/несъответствия в: 

 описаните планирани дейности за изготвяне на АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата спецификация 

10 

Има повече от един по-съществен пропуск/несъответствие (до 
три), както и един или няколко по-малко същесвтени 
проуска/несъответсвия в: 

 описаните планирани дейности за изготвяне на АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата спецификация 

8 

Има повече от 3 по съществени пропуска/несъответствия  в: 
 описаните планирани дейности за изготвяне на АРП  
  последавателността и етапите 
 съответствието им с техническата спецификация 

6 

 
Участникът въобще не е описал планираните видове работи и 
дейности по изготвяне на АРП, тяхната технологична 
последователност и етапи на изпълнение  

1 

 
Сума (1)

(минимум 1 точка  – максимум 20 точки ) 
 

 

 

 

2. ТО2 - Входни ресурси за 
изпълнение и постигане на 
резултатите, тяхното 
разпределение, организация 
и контрол 

 
Определени,  описани и обосновани адекватно всички входни 
ресурси, представено е разпределението им в процеса на 
изпълнението на поръчката за АРП, постигане на резултатите, 
включително  

 Технически ресурси, човешки ресурси 
 Задачи и отговорности на отделните ключови експерти / 

други експерти    
 Организацията и методите за контрол. 

20 
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Има един минимален пропуск / несъответствие в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на ключовите 

експерти / други експерти и  заложената система за 
организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема за 
разпределение на ресурсите с организацията и методите 
за контрол 

18 

Има до три минимални пропуска / несъответствия в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на ключовите 

експерти / други експерти и  заложената система за 
организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема за 
разпределение на ресурсите с организацията и методите 
за контрол 

16 

Има повече от  три минимални пропуска / несъответствия в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на ключовите 

експерти / други експерти и  заложената система за 
организация и контрол; 

съответствието между организационната схема за 
разпределение на ресурсите с организацията и методите за 
контрол 

14 

Има един по-съществен пропуск/несъответствие  в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на ключовите 

експерти / други експерти и  заложената система за 
организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема за 
разпределение на ресурсите с организацията и методите 
за контрол 

12 

Има един по-съществен пропуск/несъответствие, както и един 
или няколко по-малко съществени пропуска/несъответствия в: 

 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на ключовите 

експерти / други експерти и  заложената система за 
организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема за 
разпределение на ресурсите с организацията и методите 
за контрол 

10 
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Има повече от един (до три) по-съществени 
пропуска/несъответствия: 

 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на ключовите 

експерти / други експерти и  заложената система за 
организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема за 
разпределение на ресурсите с организацията и методите 
за контрол 

8 

Има повече от 3 по-съществени пропуска/несъответствия  в: 
 описаните ресурси и/или разпределението им; 
 между задачите и отговорностите на ключовите 

експерти / други експерти и  заложената система за 
организация и контрол; 

 съответствието между организационната схема за 
разпределение на ресурсите с организацията и методите 
за контрол 

6 

 
Участникът въобще не е определил, описал и обосновал 
входните ресурси, разпределението им в процеса на изпълнение 
на поръчката 

1 

 
Сума (2)

(минимум 1 точка  – максимум 20 точки ) 
 

   

3. ТО3 - График на 
дейностите 

 

Участникът е разпределил адекватно и аргументирано всички 
категории дейности по време за изготвяне на АРП и ангажирани 
експерти. Наличен е подробен линеен график. 

10 

Участникът е разпределил сравнително адекватно и 
аргументирано всички категории дейности по време за 
изготвяне на АРП и ангажирани експерти, но има незначителни 
пропуски. Наличен е подробен линеен график. 

8 

Участникът е разпределил изпълнението на най-важните 
категории дейности по време за изготвяне на АРП и ангажирани 
експерти, но липса убедителна аргументация. Наличен е 
подробен линеен график. 

6 

Участникът е разпределил сравнително адекватно и 
аргументирано всички категории дейности всички категории 
дейности по време за изготвяне на АРП и ангажирани експерти, 
но липсват задължително изискуемият линеен график. 

4 
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Участникът не е разпределил изпълнението на най-важните 
категории дейности по време за изготвяне на АРП и ангажирани 
експерти. Наличен е линеен график.  

3 

 
Участникът не е разпределил изпълнението на най-важните 
категории дейности по време за изготвяне на АРП и ангажирани 
експерти. Липсва линеен график. 

1 

 
Сума (3)

(минимум 1 точка  – максимум 10 точки ) 
 

   

4. ТО4 - Анализ на 
възможните рискове, 
включително: 
- Времеви 
- Взаимодействие и 

координация между 
заинтересованите страни 

- Изменения в 
законодателството 

- Изменения в 
изискванията и 
правилата на ОПОС 
2007-2013 г. 

- Непредвидени 
обстоятелства 

Идентифицирани са всички водещи рискови фактори, отчетена е 
вероятността за тяхната поява, определени и  описани са 
конкретните мерки за тяхното предотвратяване или нямаляване 
на влиянието им, предложени са обосновани стъпки за 
преодоляването им.  

5 

Идентифицирани са почти всички основни рискови фактори, 
отчетена е вероятността за тяхната поява, определени и  
описани са ограничен брой базови мерки за тяхното 
предотвратяване или нямаляване на влиянието им,  но не са 
предложени обосновани стъпки за преодоляването им. 

4 

Предвидени и дефинирани са само някои от потенциалните 
рискове и са предложени адекватни  мерки за предотвратяването 
им. Не е изчерпателен списъкът на идентифицираните рискове 

3 

Предвидени и дефинирани са потенциални рискове но не са 
предложени никакви или не са адекватни предложените мерки 
за предотвратяването им 

2 

Не са предвидени и дефинирани основните потенциални 
рискове и не са предложени никакви или не са адекватни 
предложените мерки за предотвратяването им 

 
1 

 
Сума (4)

(минимум 1 точка  – максимум 5 точки ) 
 

   

5. ТО5 - Разбиране на 
приложимата 
нормативна рамка  

Направен е пълен и задълбочен анализ на приложимата 
нормативна рамка и изисквания. 
Демонстрирано е по какъв начин нормативните изисквания се 
инкорпорират в предложената методика за изготвяне на АРП. 

5 
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 Направен е пълен и задълбочен анализ на приложимата 
нормативна рамка и изисквания. 
Демонстрирано е по какъв начин нормативните изисквания се 
инкорпорират в предложената методика за изготвяне на АРП. 
Но има минималени пропуски/несъответсвия 

4 

Направен е пълен и задълбочен анализ на приложимата 
нормативна рамка и изисквания. 
Демонстрирано е по какъв начин нормативните изисквания се 
инкорпорират в предложената методика за изготвяне на АРП. 
Но има един съществен пропуск/несъответсвие 

3 

Направен е пълен и задълбочен анализ на приложимата 
нормативна рамка и изисквания. 
Демонстрирано е по какъв начин нормативните изисквания се 
инкорпорират в предложената методика за изготвяне на АРП. 
Но има повече от един съществен пропуск/несъответсвие 

2 

Липсва пълен и задълбочен анализ на приложимата нормативна 
рамка и изисквания. 
Не е представено как нормативните изисквания се инкорпорират 
в предложената методика за изготвяне на АРП. 

1 

 
Сума (5)

(минимум 1 точка  – максимум 5 точки ) 
 

 

Обща сума точки по оценка на предложението 
за показател техническа оценка

(минимум 5 точки – максимум 60 точки )
ТО = ТО1+ТО2+ТО3+ТО4+ТО5 

 

 

 

Комплексната оценка се формира като сбор от ТО+ Ц 

 

 

 

 


