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Международен фонд „Козлодуй“ (МФК) се финансира от Европейския съюз, както и от донорите на МФК – 
Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство 

Европейски регламент и правила за периода 2014-2020 г. 

 
Регламент (Евратом) №1368/2013 на Съвета за подкрепата на Съюза за програмите за 

подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА C(2014) 5449 от 07.08.2014 г. относно правилата 

за прилагане на програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени 

съоръжения в България, Литва и Словакия за периода 2014-2020 г., актуализирани с РЕШЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА C(2019) 3073 от 26.04.2019 г. 

 

Правилник на Международен фонд „Козлодуй“ за подпомагане на извеждането от 

експлоатация, KIDSF-01/01-Rev.3, 12.12.2008 г. 
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Регламент (Евратом) № 1368/2013 

 Член 1 – създава програма за предоставянето на финансова подкрепа от 

Съюза за мерки, свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1-4 

на АЕЦ „Козлодуй“ в България. 

 

 Член 2 – общата цел на програма „Козлодуй“ е подпомагане при 

провеждането на устойчив процес към достигането на крайната фаза на 

извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ при най-

високо равнище на безопасност. 

 

 Член 6 – чрез актове за изпълнение, Комисията приема Годишна работна 

програма, включваща целите, очакваните резултати, свързаните с 

изпълнението показатели и графика за усвояването на средствата в 

рамките на всяко годишно финансово задължение. Доклад за напредъка 

по изпълнението на свършената през предходната година работа се 

изпраща от Комисията на Европейския парламент и на Съвета. 
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Регламент (Евратом) № 1368/2013 

 Член 7 – Подробни процедури за изпълнение, именно 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА C(2019) 3073 от 26.04.2019 г. 

 

 

 

 Член 9 и 10 – Междинна оценка и Окончателна оценка, 

които вземат предвид напредъка спрямо показателите за изпълнение  
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 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА C(2019) 3073 от 26.04.2019 г. 

 Член 1, 2, 3 4 и 5 – дефинират предмет, обхват и определения, методи за изпълнение, правото на 

лицензианта (ДП РАО) да получава финансова подкрепа от ЕС и съпътстващото национално съфинансиране. 

 Член 6, 7 – дефинират задълженията и отговорностите на заинтересованите държави-членки и програмния 

координатор. 

 Министърът на енергетиката определя Програмен координатор, отговорен за планирането на национално 

равнище на Програмата за извеждане от експлоатация. 

 Програмният координатор председателства заседанията на Мониторинговия комитет, съвместно с 

представителя на Комисията, провеждани 2 пъти годишно. 
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 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА C(2019) 3073 от 26.04.2019 г. 

 Член 8, 9 и 10 – дефинират задълженията и отговорностите 

на представителя на Комисията, ЕБВР и бенефициера. 

 ДП РАО изготвя Годишна работна програма, 

която представя в Министерството на енергетиката. 

 Мониторинговите доклади за полугодието се одобряват 

на Мониторинговите комитети след проверка на 

напредъка на дейностите на площадката в Козлодуй. 

 ЕБВР гарантира изпълнението на проектите в 

съответствие с принципите за добро финансово 

управление, прозрачност, недискриминация и визуално 

представяне на дейността на ЕС. 

 Представителят на Комисията уведомява Комитета по 

програмата за подпомагане извеждането от експлоатация 

на ядрени съоръжения (ППИЕЯС) чрез предаване на 

одобрения Мониторингов доклад и проектната 

документация. 
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 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

C(2019) 3073 от 26.04.2019 г. 

Програмен 

координатор – 

подпомага и 

контролира процеса 

 

 

ЕБВР – удостоверява 

качеството на доклада 

 

Мониторингов 

комитет – проверява 

напредъка на място и 

одобрява доклада 

 

ДП РАО – изготвя 

Мониторингов доклад  
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ПРАВИЛНИК НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД „КОЗЛОДУЙ“ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

НА ИЗВЕЖДАНЕТО ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ, KIDSF-01/01-Rev.3, 12.12.2008 г. 

 Асамблея на донорите  

 Управляващ орган на Фонда, отговорен за прилагане на цялостната политика и контрол по 

изпълнението; 

 Разрешава отпускането на безвъзмездна помощ (чрез Споразумения за субсидиране) от 

финансовите ресурси на Фонда; 

 Споразуменията се подписват между Банката от името на Фонда и Министерство на 

енергетиката/ДП РАО от името на Р България. 
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СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СУБСИДИРАНЕ (GRANT AGREEMENTS) 

 Проектите по извеждане от експлоатация на Блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй” се финансират чрез 

предоставени субсидии от МФ „Козлодуй“ и национално съфинансиране. 

 При изпълнението на Проекта по извеждане от експлоатация ДП РАО е отговорно за следните 

основни дейности: 

 спазване на всички условия в Споразуменията за субсидиране; 

 осигуряване на безпрепятствен достъп до съоръженията на площадката и достъп до 

съответната информация, както и поддържане на процедури и записи за напредъка на проекта; 

 поддържане работоспособността на всички съоръжения и технологично оборудване, използвани 

за целите на проекта; 

 своевременно уведомяване на ЕБВР, като Администратор на средствата, при настъпване на 

злополука, инцидент, нараняване, обстоятелства, събития или имуществени щети в резултат 

изпълнението на Проекта по извеждане от експлоатация. 
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СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СУБСИДИРАНЕ (GRANT AGREEMENTS) 

 Основни задължения на ДП РАО при изпълнението на Проекта по извеждане от 

експлоатация: 

 да прилага необходимото старание и ефективност в съответствие със 

стандартите за опазване на околната среда и безопасност, както и добрите 

практики в областта на ядрената енергетика; 

 да спазва изискванията на Екологичната и социална политика (2014) на Банката; 

 да създаде обособена структура за управлението на проектите 

(Група за управление на проекта); 

 да спазва Правилника на МФ „Козлодуй“ за провеждане на тръжни процедури в 

съответствие с Принципите и правилата на ЕБВР за възлагане на договори; 

 да предприема всички необходими мерки за предотвратяване на всички 

корупционни практики и осигуряване на прозрачност при използване на средства 

от МФ „Козлодуй“; 

 да информира, оповестява и популяризира полученото финансиране от страните-

донори на МФ „Козлодуй“; 

 да изпълнява задълженията безпристрастно и обективно. 
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ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА НА ЕБВР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ 
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ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА НА ЕБВР 
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ 

ПРОЦЕДУРИ 

 Провеждане на законово издържана тръжна 
процедура                  

 Постигане на ефективност и икономии 

 Осигуряване на прозрачност и отчетност 

 Недопускане на ограничения при избор на 
участници в търга 

 Получателят на средствата носи 
отговорност за провеждане на тръжните 
процедури съгласно Принципите и 
правилата на ЕБВР за възлагане на 
договори. 

ТРЪЖЕН ПРОЦЕС 

 

 

 Обявление за търг              

 Предварителен подбор, ако е приложимо 

 Покана за участие към класираните 
участници в тръжната процедура и 
издаване на тръжни документи 

 Внасяне на тръжни предложения, изготвяне 
на Доклад за оценка на тръжните 
предложения и възлагане на договор, след 
получаване на “Non-objection” от ЕБВР 
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ЦЕЛИ НА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА,  

ПОСОЧЕНИ В ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 
 Участниците в търга да разберат предмета на тръжната процедура. 

 Да се укажат сроковете и условията на тръжната процедура и проектодоговора. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА СТАНДАРТНИТЕ ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ 

 Покана за участие в търг – публикува се в раздел ‘Procurement Opportunities’ на Интернет страницата 

на ЕБВР и в български вестник с голям тираж 

 Инструкции към участниците в търга 

 Специфични условия за търга 

 Формуляр за участие в търга 

 Формуляр на Гаранция за участие в търга 

 Формуляр за упълномощаване от производителя на оборудването, ако е приложимо 

 Възлагателно писмо 

 Формуляри за ценообразуване 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА СТАНДАРТНИТЕ ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ 

 

 Общи условия на договора 

 Специфични условия на договора 

 Формуляр на договора 

 Гаранции 

 Изисквания 

 Техническа спецификация / Техническото задание  

 Други приложими документи 
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СТРУКТУРА НА ТРЪЖНИТЕ  ДОКУМЕНТИ 

„ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ЕНЕРГИЙНИ И 

ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ ПРИ ПРОЕКТНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ 

(„Жълта книга“ на FIDIC) 

Стандартен документ на ЕБВР „Жълта книга“ на FIDIC  Специфични изисквания на Възложителя 

Том I 
 Инструкции 

 Данни за търга 

 Формуляри 

 Формуляри за 

ценообразуване 

Том II 
Условия: 

 Общи условия 

 Специфични условия 

 Формуляри 

Том III 
 Изисквания 

 Техническа 

спецификация 

 Вкл. проектиране 
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СТРУКТУРА НА ТРЪЖНИТЕ  ДОКУМЕНТИ 

„ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ 

РАБОТИ ПО ПРОЕКТ, ОСИГУРЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ 

(„Червена книга“ на FIDIC) 

Стандартен документ на ЕБВР „Червена книга“ на FIDIC  Специфични изисквания на Възложителя 

Том I 
 Инструкции 

 Данни за търга 

 Формуляри 

 Формуляри за 

ценообразуване 

Том II 
Условия: 

 Общи условия 

 Специфични условия 

 Формуляри 

Том III 
 Изисквания 

 Техническа 

спецификация 

 Не вкл. проектиране 

 Количествени сметки 
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СТЪПКИ В ТРЪЖНИЯ ПРОЦЕС 

 Изготвяне на тръжни документи в съответствие с одобрената Техническа спецификация / 

Техническо задание 

 Одобряване (“Non-Objection”) на тръжните документи от ЕБВР 

 Публикуване на Обявление за търг 

 Изпращане на тръжните документи до потенциалните участници в търга, в съответствие с 

указанията, посочени в Обявлението за търга 

 Организиране на посещения на обекта 

 Внасяне и отваряне на тръжни предложения в съответствие с указанията, посочени в 

Обявлението за търга 

 Изготвяне на Доклад за оценка на тръжните предложения 

 Възлагане на договор, след получаване на “Non-objection” от ЕБВР  



БЛАГОДАРЯ 

ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 


