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1. Дирекция 

„Управление 

на водите“,  

МОСВ 

22.02.2017 г. Предложение за прецизиране на текста на т.4 в раздел 6. Цели на 

предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата 

и очаквани резултати от Насоките за кандидатстване, в част 

„условия за кандидатстване“, като текстът: „въз основа на анализ и 

в зависимост от пространственото разположение на 

повърхностните водни тела и техните характеристики, да бъдат 

идентифицирани, обосновани и стабилизирани/изградени 

подходящи места за извършване на измервания на количеството на 

повърхностните води.“ се заменя с „въз основа на анализ и оценка 

на местните условия  в зависимост от пространственото 

разположение на повърхностните водни тела и техните 

характеристики, да бъдат идентифицирани определени, обосновани 

и стабилизирани/изградени подходящи места и приспособления за 

извършване на наблюдения и измервания на хидроложките 

елементи за определяне на количеството на повърхностните води. 

 

Приема се. Текстът в проекта на насоки е 

редактиран съобразно коментарите. 

 

   В раздел 13. Дейности, допустими за финансиране са направени 

следните предложения за прецизиране на предвидените дейности: 

13.1. Дейности по доизграждане и/или оптимизиране на 

мрежите за мониторинг на количеството на подземните води, в 

съответствие с одобрената Методика за планиране на мрежите 

Приема се.  

Видно от писмото на дирекция УВ, 

категориите дейности в т.13.1-т.13.7. се 

прецизират, с оглед по-голяма яснота, 

съответствие с целите по т.6 и логическа 
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и програмите за мониторинг на подземните води (Методиката), 

вкл.: 

13.1.1. Дейности във връзка с последваща актуализация на мрежите 

и програмите за мониторинг, планиране и проектиране обосновка 

на разширяването (оптимизацията) на мрежите, в т.ч:  

– съставяне на информационна карта на всеки от пунктовете, 

съдържаща информация за избор на пункта, съгласно Методиката, 

вкл. допълване на липсваща информация в информационните карти 

на мониторинговите пунктове по Вторите ПУРБ; 

– анализ на въздействието от общо разрешеното черпене на 

подземни води (от водовземни съоръжения с издадени 

разрешителни за водовземане и от кладенци за собствени 

потребности на гражданите) върху съществуващите и предвидени 

за изграждане пунктове и оценка на представителността им; 

– оценка на конструкциите и състоянието на съществуващи 

пунктове за мониторинг; 

– разработване на предложение за подмяна на пунктове, 

несъответстващи на изискванията в Методиката; 

– определяне на изискванията и мерките за недопускане на 

понижаване на водното ниво в избраните пунктове от мрежата за 

мониторинг на количественото състояние на подземните води, по 

последователност на съответните действия.  

Текстовете в проекта на насоки са 

редактирани, съобразно коментарите.   
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които се определят естествените ресурси (средномногогодишното 

подхранване) на подземните водни тела и посоката на потока на 

подземните води; определяне на конструкцията и оборудването на 

пунктовете; 

– оценка на необходимостта за допълнително разширяване на 

мрежите за мониторинг на количественото състояние на 

подземните водни тела в периода на прилагане на Третите ПУРБ, в 

райони, повлияни или в риск да бъдат повлияни от човешката 

дейност, както и в трансгранични водни тела; 

– проучване за собствеността на имотите в потенцилни места 

за изграждане на нови пунктове; 

– обосноваване изграждането на нови и/или възстановяването 

на съществуващи пунктове, включително определяне на 

конструкцията и оборудването на пунктовете и разработване на 

технически спецификации;  

– обосноваване на стационарно оборудване на пунктовете, при 

прилагане на решения, базирани на информационни и 

комуникационни технологии и/или използването на преносими 

измервателни устройства; 

– подготовка на предложения/препоръки за 

актуализиране/допълване на мрежите и програмите за мониторинг. 
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13.1.2. Дейности по изграждане на нови мониторингови пунктове, 

включително за мониторинг в трансгранични водни тела и 

възстановяването на съществуващи пунктове, при необходимост 

ограждане, проектиране и изграждане на инфраструктура за 

осигуряване на достъп само до пунктове за целите на мониторинга, 

включително обозначаване с необходимата маркировка. 

13.2. Дейности по доизграждане и/или оптимизиране на 

мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните 

води: 

13.2.1. Дейности във връзка с последваща актуализация на мрежите 

и програмите за мониторинг, планиране и проектиране на 

разширяването (оптимизацията) на мрежите в т.ч.: 

– анализ на съществуващи пунктове за измерване на 

количеството на повърхностните води, стопанисвани от НИМХ и 

оценка на тяхното състояние и пригодност в т.ч. идентифициране 

на необходимостта от ремонт и реконструкция; 

– анализ на пространственото положение на повърхностните 

водни тела обосноваване на необходимите измервания на водното 

количество във връзка с оценката на състоянието на 

повърхностните водни тела и планирания мониторинг на 

повърхностни води, включително определяне на подходящи 
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местоположения за нови пунктове;  

– проучване за собствеността на имотите в потенцилни места 

за изграждане на нови пунктове; 

– определяне на местата за изграждане на мониторингови 

пунктове въз основа на извършените анализи, като се вземат 

предвид изградените и/или планирани станции към Националната 

система за управление на водите в реално време;  

– идентифициране на необходимите дейности за изграждане 

на мониторинговите пунктове и елементи към тях (съоръжение 

и/или стационарни и /или преносими устройства за измерване), така 

че да не се създава риск за състоянието на водното тяло или риск за 

наводняване на околните терени, включително техническа 

спецификация; 

– подготовка на предложения/препоръки за 

актуализиране/допълване на мрежите и програмите за мониторинг. 

 

   В уточняващият текст под дейност 13.5. „Пунктовете за 

мониторинг и свързаните с тях елементи, които ще се изграждат с 

финансиране по процедурата, следва да бъдат държавна 

собственост като за целта бенефициентът трябва да разполага със 

съответните права (право на собственост върху имота или 

В т. 13.5 на раздел 13 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от насоките е прецизиран 

подчертаният текст: 

„Пунктовете за мониторинг и свързаните с тях 

елементи, които ще се изграждат с 
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ограничено вещно право на строеж или ползване на част от 

имота).“ се предлага да бъде добавен подчертаният текст.  

Тъй като пунктовете за подземни води не са строеж и заемат много 

малка площ, която не може да бъде обособена като отделен имот.  

 

финансиране по процедурата, следва да бъдат 

държавна собственост като за целта 

бенефициентът трябва да разполага със 

съответните права (право на собственост върху 

имота или ограничени вещни права).“  

Целта на допълнението е прецизиране на 

текста, тъй като за пунктове, които не 

представляват строеж по смисъла на Закона за 

устройство на територията, не би следвало да 

се учредява право на строеж.   

В допълнение, е добавен и следният 

пояснителен текст: „В случаите, в които 

дейностите по подготовка и възлагане на 

обществени поръчки, е предвидено да се 

осъществяват от експерти, включени в екипа за 

управление на проекта, е недопустимо тези 

дейности да се осъществяват от изпълнител, 

избран по реда на ЗОП.“ 

   В т. 13.7. Видове недопустими дейности: по първо тире 

– дейности за одит на проекта; 

е отправено запитване дали одитът ще бъде необходим за 

Извършването на одит на проекта не е част от 

задължителните дейности. По тази причина, 

разходите за извършване на одит на проекта са 



 

 

Образец f.1.5 

„Справка за получените предложения и възражения на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне“ 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма  

„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 

 

Справка за получените предложения и възражения на заинтересованите лица по процедура чрез директно 

предоставяне „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” и степента им на 

отразяване от управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“   

 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на 

подателя 

Име/Наименован

ие 

Дата на 

получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение 

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на 

мотиви за неприетите 

коментари/предложения/възражения 

 
 

7 | 15 
 

 

  

верифициране на разходите като СМР или като цяло за проекта? 

Ако „да“ – не трябва да е недопустим разход. 

недопустими за финансиране и корекция няма 

да бъде извършена.  

   В т. 14.3. Детайлно описание на допустимите категории 

разходи: IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, подразход 18. Разходи за 

специализирани услуги, пряко свързани с оценката на 

съответствието, и/или изпълнението на операцията. 

Отправено е запитване дали разходът включва и услуги за 

изпълнение на дейности по проекта. Ако не – следва да се 

добави. 

 

В приложение № 1 „Образец на бюджет на 

проекта“, в подразход 15.1. (предишен 18.1.) е 

указано какви услуги са допустими в рамките 

на този подразход, като например, включват се 

разходи за юридически, икономически, 

нотариални, инженерни и др. вид 

специализирани услуги във връзка с 

изпълнението на дейности по проекта.  

   В т. 14.3. Детайлно описание на допустимите категории 

разходи: VІI. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 

Отправено е запитване във връзка с включване на външни експерти 

на граждански договор, както и експерти от БД за вероятността 

този вид разход да бъде описан в т.29 на бюджета - други разходи в 

проектното предложение. В случай, че не е подходящо следва да 

има отделен разход за трудови договори.  

Разходите за персонал като отделен тип разход 

в приложение № 1 „Образец на бюджет на 

проекта“ отпадат, като същите могат да бъдат 

включени в тип разход „Разходи за услуги“, в 

подразход 15.1 „Разходи за специализирани 

услуги, пряко свързани с оценката на 

съответствието и/или изпълнението на 

операцията (към дейност …)“, където се 

включват всички видове специализрани услуги 

за изпълнение на дейности по проекта. 

Обръщаме внимание, че включването на 



 

 

Образец f.1.5 

„Справка за получените предложения и възражения на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне“ 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма  

„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 

 

Справка за получените предложения и възражения на заинтересованите лица по процедура чрез директно 

предоставяне „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” и степента им на 

отразяване от управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“   

 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на 

подателя 

Име/Наименован

ие 

Дата на 

получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение 

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на 

мотиви за неприетите 

коментари/предложения/възражения 

 
 

8 | 15 
 

 

  

експерти от БД е възможно при спазването на 

Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, Постановление № 189 от на МС от 

28.07.2016 г., Закона за държавния служител и 

подзаконовите нормативни актове към него.  

В допълнение, недопустими са разходи по 

проекта за възнаграждения на експерти за 

дейности, които са в правомощията на БД. 

 

   В т. 14.3. Детайлно описание на допустимите категории 

разходи: VІI. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, 28. Разходи за 

командировки 

Отправено е запитване във връзка с изрично включване на разходи 

за транспорт с кола. 

 

Разходите за командировки се включват в тип 

разход „Непреки разходи“ в Приложение № 1 

„Образец на бюджет на проекта“, където в 

подразход 23.2. са включени разходите за 

„Командировки (пътни, дневни, квартирни 

общо) (към дейност …)“ на екипа за 

управление на проекта. 

 

   В т. 25. Краен срок за подаване на проектните предложения  

срокът 31.03.2017 г. се предлага да се промени на 15.05.2017 г. 

 

Предложението не се приема.  

В раздел 25. „Краен срок за подаване на 

проектните предложения“ е променен срокът 
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Мотивът е, че всички дейности по подготовка на проектното 

предложение ще се стартират след получаване на поканата за  

участие в процедура, което силно съкращава времето за 

изготвяне на проектното предложение, вкл. осъществяването 

на кореспонденция с УО на ОПОС, БД и др. 

от 31.03.2017 г. на 30 (тридесет) календарни 

дни от датата на обявяване на процедурата, 

16:00 часа. 

Срокът, който УО посочва в проекта на насоки 

за кандидатстване е съобразен с обявяването 

на насоките за кандидатстване, както и с факта, 

че процедурата се преобявява отново. 

1. Дирекция 

„Управление 

на водите“,  

МОСВ 

21.03.2017 г. 

(получено 

един ден 

след 

изтичането 

на 

определения 

срок) 

В т.6 - думите „количественото състояние на подземните и 

повърхностните водни тела“ да се заменят с "количеството на 

подземните и повърхностните води", тъй като повърхностните води 

нямат количествено състояние. 

Предложението се приема.  

   В т.13.1.1. думите „оценка на конструкциите и състоянието на 

съществуващи пунктове за мониторинг да се обособят в отделен 

булет, тъй като представляват отделна дейност и нямат отношение 

към дейността, към която са присъединени; 

 

Предложението се приема.  
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   В т. 13.1.2. след думите „трансгранични водни тела“ да се добави 

"или"; 

 

Предложението се приема.  

   В т.13.2.1 да се добави дейност „обосноваване на стационарно 

оборудване на пунктовете, при прилагане на решения, базирани на 

информационни и комуникационни технологии и/или използването 

на преносими измервателни устройства (съоръжение и/или 

устройства за наблюдения и измерване)“. 

Предложението се приема. 

   Да се добави нова т.13.2.3, „Дейности по оборудване на 

съществуващи и на новоизградени пунктове с измервателни 

устройства и/или устройства за автоматично съхранение и/или 

предаване на данните, съгласно разработените обосновки“ 

Предложението се приема като се добавя и 

следният текст „Закупеното оборудване по 

проекта, както за монтиране в/на пунктовете за 

мониторинг, така и преносимите устройства, 

следва да бъде държавна собственост.  

Поставянето на устройства за автоматично 

съхранение и/или предаване на данни не може 

да води до поставянето на предприятие в по-

благоприятно положение на пазара.“ 

С цел яснота, обръщаме внимание, че 

изграждането на телеметрични автоматични 

устройства, чрез които ще предоставя 

необходимата информация в реално време за 
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количеството на водните ресурси на 

заинтересованите лица и обществеността, са 

допустими за финансиране по приоритетна ос 

4 „Превенция и управление на риска от 

наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 

г. и не са допустими по процедурата.  

   В т.13.3. да отпадне текста „устройства за съхранение на данни“, 

тъй като се включва в новата т.13.2.3; 

 

Предложението се приема. 

   В т.25 думите „30 (тридесет)“ да се заменят с „45 (четиридесет и 

пет)“ 

Предложението не се приема, предвид 

значимостта на процедурата за изпълнението 

на приоритетна ос 1 „Води“ и постигането на 

специфична цел 2 „Подобряване оценката на 

състоянието на водите“ на приоритетна ос 1 

„Води“ на оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ и предвид изградения 

административен капацитет на дирекция УВ 

по подготовка и изпълнение на проекти чрез 

оперативната програма.  
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   В т.13 от приложение 1 (образец на бюджета) наименованието да 

стане „Разходи за подготовка и изпълнение на проекта“, тъй като 

посочените дейности по т.13.2-13.7 са свързани с изпълнение на 

проекта; 

Приема се частично. Наименованието на 

разхода се променя на „13. Разходи за 

подготовка на проекта“.  

Не се приема предложението към вида разход 

по т. 13 да се причислят и всички разходи за 

изпълнение на проекта, тъй като за тях е 

обособена отделна т. 15. Независимо от 

наименованието на т. 13 от образеца на 

бюджет, което е стандартизирано, в тази група 

разходи се включват както разходите за 

подготовка на проектното предложение, така и 

разходите за подготовка на инвестиционния 

проект (проектиране, ОВОС и др.).   

   Предлагаме да бъде създадена възможност за заплащане на 

дейности по изпълнение на проекта, които няма да бъдат възлагани 

чрез обществени поръчки, а ще бъдат изпълнявани от експерти в 

структурите на МОСВ (басейнови дирекции, МОСВ, ИАОС). 

 

Във връзка с предложението, обръщаме 

внимание на следното: 

1. От една страна, съгласно чл. 5, ал. 5 от ПМС 

№ 189/2016 г., национални методологии за 

определяне на размерите на сумите по 

формите, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 2 – 4 

ЗУСЕСИФ, се приемат от Министерския съвет 

като част от националните правила за 

http://web.apis.bg/p.php?i=2719535#p28514431
http://web.apis.bg/p.php?i=2719535#p28514431
http://web.apis.bg/p.php?i=2719535#p28514431
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допустимост по предложение на заместник 

министър-председателя или министъра, 

отговарящ за цялостната организация, 

координация и контрол на системата за 

управление на средствата от ЕСИФ. Към 

датата на обявяване на процедурата, такива 

методологии не са разработени и няма 

възможност на служители от централната и 

териториална администрация на 

изпълнителната власт да се предоставят 

възнаграждения за дейности по изпълнение на 

проекта.   

Въпреки това, насоките за кандидатстване са 

допълнени със следните текстове в раздел 14.2: 

-„Безвъзмездна финансова помощ и 

възстановима помощ за дейност по 

изпълнение на проект на бенефициент от 

централната и териториалната 

администрация на изпълнителната власт се 

предоставят под формите по чл. 55, ал. 1, т. 2 

– 4 ЗУСЕСИФ, когато за осъществяване на 
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дейността не се предвижда изцяло прилагане 

на правилата по чл. 49, ал. 2 ЗУСЕСИФ.“ 

и 

- „Национални методологии за определяне на 

размерите на сумите по формите, посочени в 

чл. 55, ал. 1, т. 2 – 4 ЗУСЕСИФ, се приемат 

от Министерския съвет като част от 

националните правила за допустимост по 

предложение на заместник министър-

председателя или министъра, отговарящ за 

цялостната организация, координация и 

контрол на системата за управление на 

средствата от ЕСИФ.“ 

2. При включването на експерти от 

структурите към МОСВ (различни от дирекции 

в МОСВ) на етапа на изпълнение на проекта 

срещу възнаграждение, трябва да се спази 

действащото законодателство, което включва 

както ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/2016 г., така и 

общото трудово законодателство - Закона за 

държавния служител и подзаконовите 
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предоставяне „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” и степента им на 

отразяване от управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“   

 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на 

подателя 

Име/Наименован

ие 

Дата на 

получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение 

Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на 

мотиви за неприетите 

коментари/предложения/възражения 

 
 

15 | 15 
 

 

  

нормативни актове към него.  

 
      

                                                                                                                    

 ДАТА: 24.03.2017  г. 

 

ЯНА ГЕОРГИЕВА /п/ 

Ръководител на управляващия орган 

на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 


