Стълб. 3: Свързана България
Компонент 3: „Местно развитие“

Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на
водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни
станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.

I.Бенефициенти:
➢ Бенефициент: „Български ВиК холдинг“ ЕАД;
➢ Партньори: ВиК оператори на обособени територии на области: Бургас, Варна,
Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Смолян.
Регламентирането на правата и задълженията между „Български ВиК холдинг“ ЕАД и
Партньорите ще бъде уредено, чрез подписване на Споразумение, в което ще бъдат
посочени конкретни задължения, дейности и бюджет. Всяка от страните осигурява 20%
собствено участие за дейностите, които ще се изпълняват от съответната страна.

II.Допустими дейности:
Предмет на проектното предложение са, агломерации и включените в тях населени
места, с големина между 5 000 и 10 000 е. ж., като това е направено във връзка с
приоритизиране на инвестициите на база на критерии, насочени към намаляване на
въздействието върху околната среда и ускоряване постигането на съответствие с
Директива 91/271/ЕИО.
Включени са само тези агломерации в обхвата на разработени РПИП, агломерации с
най-голям товар за околната среда – между 5 000 и 10 000 е.ж. Не са включени
агломерации от разработващи се в момента РПИП или такива, които са на територията
на неконсолидиран ВиК оператор, в съответствие с реформата във ВиК сектора.
Допълнително агломерациите са редуцирани във връзка с ограничения финансов
ресурс, като в проектното предложение са запазени агломерациите с нужда от
изграждане на селищна ПСОВ и/или въздействащи върху водно тяло в състояние по-
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лошо от добро или водоприемника е в пряка връзка с водоизточник, който се
предвижда да бъде използван като питеен водоизточник.
Предложените агломерации са 13 броя, на територията на области: Бургас, Варна,
Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Сливен,Стара Загора, Ямбол и Смолян, както
следва: Девня, Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин,
Гълъбово, Стралджа, Долни чифлик, Съединение, Котел, и Рогош - Скутаре.
Допустими дейности:
1.Дейност

1:

Изграждане,

реконструкция,

модернизация

на

водоснабдителни и канализационни системи за агломерации между 5000 и 10
000 е.ж. :
1.1.Изготвяне и/или актуализация на проектна документация за изграждане,
реконструкция, модернизация на канализационни и водоснабдителни системи
за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.;
1.2.СМР за изграждане, реконструкция, модернизация на селищни ПСОВ,
вкл. оборудване за контрол и мониторинг на отпадъчните води;
1.3 СМР за изграждане, реконструкция, модернизация на канализационна
мрежа;
1.4 СМР за изграждане, реконструкция, модернизация на водоснабдителна
мрежа.
Изпълнението ще се реализира чрез възлагане с обществени поръчки, от „Български
ВиК холдинг“ ЕАД.
След изграждането, реконструкцията и модернизацията на обектите, те ще бъдат
предоставени за управление на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198ж от Закона за
водите.
2.Дейност 2: Осигуряване на строителен надзор и инженер по ФИДИК по
време на строителството:
За всички агломерации ще бъдат възложени обществени поръчки с обособени позиции
СН и инженер по Фидик за Проект и СМР на: ВиК мрежи и селищна ПСОВ на
съответната агломерация, в т.ч. и за проектиране, доставка и монтаж, и внедряване на
системи за автоматичен и дистанционен контрол и мониторинг на отпадъчните води.
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3.Дейност 3:

Управление на проекта.

Комуникация и публичност на

проекта.
3.1. Управление на проекта;
3.2. Комуникация и публичност на проекта

III. Бюджет:
1.Общ бюджет:
Общ бюджет, в лв. Финансиране от ПВУ, в лв.
392 839 160

300 000 000

Финансиране
от
източници, в лв.
92 839 160

други

2. Бюджет по дейности:
Дейност

Общ бюджет, в
лв.
1. Дейност 1: Изграждане, реконструкция, модернизация на 373 948 426
водоснабдителни и канализационни системи за агломерации между
5000 и 10 000 е.ж.
2. Дейност 2: Осигуряване на строителен надзор и инженер по 12 324 101
ФИДИК по време на строителството
3.Дейност 3: Управление на проекта. Комуникация и публичност 6 366 633
на проекта

Предвиденият бюджет е без ДДС, тъй като общините предоставят експлоатацията на
ВиК инфраструктурата на ВиК оператори чрез договори, сключени по Закона за водите
или Закона за концесиите. По силата на тези договори е налице бартер, при който
дейността на общината е облагаема по ЗДДС, поради което за получените стоки и/или
услуги възниква право на приспадане на данъчния кредит по реда на ЗДДС, т.е.
разходът е недопустим за финансиране.
Ще бъде създадена специална инвестиционна сметка само за дейности, свързани с
изградените по проекта активи, в която ще се заделя тази част от амортизационните
отчисления, която се формира от активите, финансирани от проекта. Със средствата,
натрупани по тази сметка, няма да се финансират поетите инвестиционни ангажименти
на ВиК операторите (т.е. няма да доведат до спестяване на инвестиционни и
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оперативни разходи), като същите ще бъдат използвани единствено и само за
поддръжка на активите, финансирани по проекта.

3. Разпределение на бюджета, според типа разход:
•

Изграждане/рехабилитация на инфраструктура – 88.6 %;

•

Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги и др.) – 8.2 %,

в т.ч.

•

-

Изготвяне и/или актуализация на проектна документация – 3%

-

Управление на проекта и комуникация и публичност на проекта – 1.7 %

-

Осигуряване на строителен надзор – 3.5 %

Непредвидени разходи – 3.2 %

IV. Времеви график за изпълнение: 2021-2026 г.
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