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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ 

Кохезионен фонд на ЕС 

НАСОКИ  ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ  

(одобрени със Заповед № РД-ОП-126/14.12.2015 г. на министъра на околната среда и водите, 

публикувани на 17.12.2015 г., 

изменени със Заповед № РД-ОП-49/28.03.2016 г. на министъра на околната среда и 

водите) 

 

1. Наименование на програмата: 

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

    

2. Наименование на приоритетната ос: 

„Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ 

    

3. Наименование на процедурата: 

Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално 

време (НСУВРВ) - р. Искър 

    

4. Измерения по кодове: 

Измерение 1 – Област на интервенция – 087 

Измерение 2 – Форма на финансиране – 01 

Измерение 3 – Тип на територията – 07 

Измерение 4 – Механизми за териториално изпълнение – 07    

   

5. Териториален обхват: 

NUTS-2: Северозападен и Югозападен район за планиране. 

Кандидатът следва да попълни информация за местонахождение (място на изпълнение на 

проекта) в т.1 „Основни данни“ от формуляра за кандидатстване в Информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в програмния 
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период 2014-2020 г. (ИСУН 2020) на ниво „NUTS-2“, като избере както Северозападен, 

така и Югозападен район за планиране.  

    

6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и 

очаквани резултати: 

Специфична цел 1 на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения 

и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. е „Повишаване защитата и готовността за адекватна 

реакция на населението при наводнения“. 

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 

осигуряване на функционирането на национална интегрирана, междуведомствена система 

за оптимизиране оперативното наблюдение и управлението на водите в Република 

България. Целта ще се постигне чрез създаването на Система за управление на водите в 

басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на НСУВРВ и чрез подготовката на 

цялостна концепция за оперативно управление на водите в реално време в Република 

България при нормални условия и при възникване на непредвидими обстоятелства.  

За постигане на устойчиво управление на повърхностните води е необходимо 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да разполага с актуална информация в 

реално време за тяхното състояние в цялата страна, метеорологични прогнози и 

информация от системата за мониторинг на водните нива на хидрометричните станции на 

реките и на язовирите. Централизираното събиране, обработване и анализ на 

информацията ще позволи вземане на ефективни решения за управление и правилно 

разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг 

на водите и стопанисване на водностопанските системи – МОСВ, басейнови дирекции, 

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), „Национална 

електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) - предприятие „Язовири и каскади”, 

„Напоителни системи“ ЕАД и др. 

Процедурата е насочена към управлението на риска от наводнения в басейна на р. Искър. 

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 

относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директива 2007/60/ЕО) цели 

намаляване на риска от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и 

околната среда и е част от Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за 

водите. В съответствие с чл. 4, параграф 2 от Директива 2007/60/ЕО е извършена 

предварителна оценка на риска от наводнения на територията на цялата страна. 

Утвърдени са 116 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), от 

които 4 попадат в басейна на р. Искър. Тези четири РЗПРН обхващат населени места в 

общо 8 общини (Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, 

Роман, Ботевград) с население около 1 300 000 жители.   

Очакваният резултат от процедурата е изграждането на СУВ-БРИ, чрез която ще се 

намали рискът от наводнения в 4 РЗПРН, попадащи в басейна на р. Искър и ще се повиши 

защитата на населението чрез готовност за адекватна реакция при подобни бедствия.  

 

7. Индикатори
1
: 

В проектното предложение трябва да се включат следните индикатори: 

7.1. Индикатори за изпълнение: 

- Изградена и внедрена Система за управление на водите в басейна на река Искър – 1 бр.; 

- Брой жители, които се ползват от мерките за защита от наводнения - 1 300 000 лица.  

                                                             
1
 Посочват се конкретни изисквания към индикаторите по процедурата, вкл. индикатори, които следва 

задължително да бъдат включени в проектните предложения, в случай че има такива. 
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7.2. Индикатори за резултат: 

- РЗПРН, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения – 

базова стойност 116 бр.; целева стойност 112 бр. (индикаторът се отчита с тенденция 

за намаляване). 

 

8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Реализацията на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и 

свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. и в частност на настоящата процедура се подпомага 

финансово от Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС). 

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата на 

директно предоставяне на БФП, е 7 000 000 лв. (седем милиона лева) с включен данък 

добавена стойност (ДДС), от които средства от КФ в размер на 85% - 5 950 000 лв. (пет 

милиона деветстотин и петдесет хиляди лева) и национално съфинансиране в размер на 

15% – 1 050 000 лв. (един милион и петдесет хиляди лева). 

Управляващият орган (УО) на ОПОС 2014 – 2020 г. си запазва правото да не предостави 

напълно посочената по-горе сума, в случай че предвидените за изпълнение дейности 

изискват по-малък финансов ресурс.  

    

9. Минимален
2
 и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: 

По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП.  

Максималният размер на БФП по процедурата е 7 000 000 лв. (седем милиона лева) с 

ДДС. 

   

10. Процент на съфинансиране
3
: 

Процентът на съфинансиране на БФП по процедурата от КФ и националното 

съфинансиране е определен в раздел 8 от насоките за кандидатстване.  

По процедурата могат да се предоставят до 100 % от максималния размер на допустимите 

разходи.  

Допустимо е съфинансиране от страна на конкретния бенефициент без ограничение на 

неговия дял. 

 

11. Допустими кандидати:  

Дирекция „Управление на водите“ (УВ) в МОСВ е посочена като допустим бенефициент 

по приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-2020 г.   

В съответствие с чл. 9, ал. 2, чл. 150, ал. 1 и във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона 

за водите (ЗВ), държавната политика за управление на водите се осъществява от 

министъра на околната среда и водите, а в случаите по чл. 148а, ал. 1 от същия закон - 

съвместно с министъра на външните работи. Съгласно параграф 1, т. 30 от 

допълнителните разпоредби на ЗВ, „управление на водите“ включва дейностите по 

използване, опазване и възстановяване на водите, както и дейностите по предпазването от 

вредното им въздействие. Защитата от вредното въздействие на водите включва и 

защитата от наводнения (съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗВ).  

                                                             
2
 Ако е приложимо. 

3
 Посочва се делът на безвъзмездната финансова помощ (европейско и национално съфинансиране) и на 

съфинансирането от страна на бенефициентите (ако е приложимо).      
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В съответствие с чл. 32, ал. 1, т. 2, б. „з“ от Устройствения правилник на МОСВ (приет с 

ПМС № 274 от 20.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 94 от 27.11.2009 г., посл. изм. бр. 32 от 

5.05.2015 г.), дирекция УВ осъществява управлението на водите на национално ниво като 

управлява и риска от наводнения и на комплексните и значими язовири. Данните от СУВ-

БРИ ще послужат на дирекция УВ при изпълнението на възложените й задачи по 

управлението на водите в страната.  

 

12. Допустими партньори
4
: 

Допустими асоциирани партньори по проекта са: „Национална електрическа компания“ 

ЕАД (предприятие „Язовири и каскади”); „Напоителни системи“ ЕАД; Националният 

институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (БАН).  

Предприятие „Язовири и каскади“, което е част от структурата на НЕК ЕАД, отговаря за 

стопанисването и поддържането на язовир Искър. В допълнение, то стопанисва и язовир 

Кокаляне, който също попада на територията на басейна на р. Искър. По тази причина, 

НЕК ЕАД е определена за асоцииран партньор по процедурата, който ще получи достъп 

до данните в СУВ-БРИ.  

„Напоителни системи“ ЕАД отговаря за стопанисването и поддържането на язовир 

Панчарево. Предвижда се „Напоителни системи“ ЕАД също да има достъп до данните в 

СУВ-БРИ.   

НИМХ към БАН е третият асоцииран партньор по процедурата. НИМХ е самостоятелно 

юридическо лице, което е и автономно, постоянно научно звено на БАН и научна 

организация. Съгласно чл. 171, ал. 6, т. 10 от ЗВ, НИМХ стопанисва и поддържа 

имущество, което е публична държавна собственост, а именно пунктовете и станциите за 

мониторинг на количеството на водите. Предвид нормативната уредба, всички станции и 

пунктове, които ще бъдат изградени по процедурата - публична държавна собственост, ще 

трябва да се предадат за стопанисване на НИМХ.      

Асоциираните партньори следва да подпомагат изпълнението на проекта. Разходи, 

направени от асоциираните партньори, са недопустими за възстановяване по ОПОС 

2014-2020 г. Въпреки това, стойността на разходите на асоциираните партньори (ако се 

предвиждат подобни), следва да бъде включена в общата стойност на проекта.  

Кандидатът сключва с асоциираните партньори едно общо споразумение или отделни 

споразумения (с всеки от асоциираните партньори), което/ито определя/т подробно и 

точно правата и задълженията на страните във връзка с подготовката на проектното 

предложение, планирането, управлението и изпълнението на дейностите по проекта. 

Страна по тези споразумения ще е МОСВ.  

В общото споразумение/в отделните споразумения, сключени с НЕК ЕАД (предприятие 

„Язовири и каскади”) и „Напоителни системи“ ЕАД, кандидатът трябва да предвиди 

следните задължения за тези асоциирани партньори: 

- да осигурят безвъзмездно достъп на представители на МОСВ (вкл. на изпълнители по 

договори за обществени поръчки с възложител МОСВ) до стопанисваните от тях язовири, 

в случай че анализите, предвидени в проекта, докажат, че е необходимо изграждане на 

пунктове и станции за мониторинг (публична държавна собственост) на територията на 

язовирите и да оказват пълно съдействие при извършването на тези дейности;  

- да осигуряват безвъзмездно достъп на представители на НИМХ до изградените пунктове 

и станции за мониторинг (публична държавна собственост) на територията на 

стопанисваните от тях язовири за целите на тяхното поддържане и стопанисване;     

                                                             
4
 Ако е приложимо. 
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- да осигуряват безвъзмездно достъп на представители на МОСВ до изградените пунктове 

и станции за мониторинг (публична държавна собственост) на територията на 

стопанисваните от тях язовири.  

В общото споразумение/в отделното споразумение с НИМХ, кандидатът трябва да 

предвиди следните задължения за този асоцииран партньор:  

- да осигури безвъзмезден достъп на представители на МОСВ (вкл. на изпълнители по 

договори за обществени поръчки с възложител МОСВ) до стопанисвани от НИМХ обекти 

(пунктове и станции, които са публична държавна собственост), в случай че анализите, 

предвидени в проекта докажат, че са необходими 

ремонт/рехабилитация/модернизация/оптимизация на такива обекти и да оказва пълно 

съдействие на кандидата при извършването на тези дейности;    

 - да осигурява разделяне на стопанската от нестопанската си дейност (включително по 

отношение на приходите и източниците на финансиране), вкл. по отношение на 

дейностите по стопанисване и поддържане на пунктове и станции за мониторинг, за целия 

период на тяхното използване, както и да допуска представители на кандидата и на 

управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. за извършване на проверки на място за 

спазване на това задължение; 

- да не извършва стопанска дейност с каквито и да било данни, получавани в резултат от 

изпълнението на проекта като ги предоставя на трети лица срещу заплащане, включително 

данни от изградените, ремонтирани, рехабилитирани, модернизирани и оптимизирани 

пунктове и станции за мониторинг и данни, получавани в резултат от функционирането на 

СУВ-БРИ;  

- ако анализите, извършени при изпълнението на проекта, покажат, че данните от 

стопанисвани от НИМХ пунктове и станции за мониторинг могат да бъдат използвани за 

целите на СУВ-БРИ, НИМХ да съдейства и осигури безвъзмездно постъпване на данните 

от тези пунктове и станции в системата; 

- да не използва каквито и да било данни, получени от изградени, ремонтирани, 

рехабилитирани, модернизирани и оптимизирани пунктове и станции за мониторинг за 

извършване на стопанска (икономическа) дейност, в случай че към датата на извършване 

на дейността тези данни не са въведени в СУВ-БРИ;  

- да не предоставя изградени, ремонтирани, рехабилитирани, модернизирани и 

оптимизирани със средства от ОПОС 2014-2020 г. активи, които стопанисва и поддържа, 

под наем на трети лица срещу заплащане;  

- да не представя оферти при възлагането на обществени поръчки за дейности, включени в 

проекта, както и да не участва в такива като участник в обединение или подизпълнител. 

В общото споразумение/в отделното споразумение с НИМХ следва да се предвиди и 

отговорност за НИМХ при неизпълнение на посочените по-горе задължения, изразяваща 

се във възстановяване на пълната сума, отпусната за проекта, ведно с лихва, определена 

по реда на законодателството в областта на държавните помощи.  

Споразумението/ята между кандидата и асоциираните партньори се представят при 

кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на БФП. В случай че то/те 

противоречи/ат на условията на настоящите насоки или на утвърдените към датата на 

кандидатстване вътрешни правила, приложими за управлението и изпълнението на 

проекта, Управляващият орган на  ОПОС 2014-2020 г. може да поиска от кандидата да 

осигури изменение на условията на споразумението/споразуменията.  

Управляващият орган може да поиска от кандидата да осигури изменение на 

споразумението/споразуменията и при изпълнението на проекта, когато това е 
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необходимо поради настъпили промени в обстоятелствата, вкл. промени в нормативната 

уредба.  

 

13. Дейности, допустими за финансиране:  

13.1. Допустими дейности: 

Кандидатът следва да посочи в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“, поле 

„Описание“ от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, освен описание на дейността и 

обосновка за нейния избор. При остойностяване на дейностите, заложени в плана, следва 

да се посочи стойността с ДДС.  

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните дейности: 

13.1.1. Подготовка на проекта – в т.ч. за проучвания и изготвяне на аналитични 

документи, свързани с подготовката на проекта, за изготвяне на проектното предложение 

и попълване на приложенията към него, дейности във връзка с постигане на съответствие 

със законодателството в областта на опазването на околната среда (преценяване на 

необходимостта от ОВОС, екологична оценка и оценка на съвместимостта) и др.; 

13.1.2. Преглед, анализ и оценка на съществуващите системи за наблюдение на водите в 

басейна на река Искър – следва да включва най-малко систематичен преглед на 

нормативната база с отчитане на традициите и изготвяне на препоръки, преглед на 

съществуващите системи за прогнозиране на речния отток, оценка и предложение за 

компилация на съществуващите най-добри практики, използвани за управление на водите, 

механизми за разпространение на информацията, гранични стойности и добри практики за 

управлението при наводнения и засушаване, както и възможни механизми при бъдещо 

управление, обоснована класификация и категоризация на измервателните съоръжения, 

необходими за реализация на проекта, с уточняване на измерваните величини, 

размерности, обхват на действие, изисквани обхвати и работни диапазони и други 

технически характеристики, които да бъдат използвани при проектирането на следващите 

фази, както и на наличните системи за предупреждение при наводнения и процедурите за 

реагиране при извънредни ситуации. Следва да се разгледат и оценят оперативните и 

информационни потребности на МОСВ и правителството (за различни нива на управление 

- от оператора на водния обект до екипите за реагиране при извънредни ситуации) в 

цялостното управление на наводненията и по-специално за водосбора на река Искър; 

13.1.3. Разработване на концепция за оперативно управление на водите в реално време в 

Република България при нормални условия и при възникване на непредвидими 

обстоятелства – концепцията трябва да включва най-малко структура и организационно-

финансова схема за функционирането и развитието на НСУВРВ (бизнес модел) с отчитане 

на вътрешноведомствените и междуведомствените връзки от всякакъв характер, както и 

на нормативната база в страната и ЕС; 

13.1.4. Разработване на идеен проект за изграждане и внедряване на СУВ-БРИ - той следва 

да включва най-малко: структура и механизъм на функциониране на СУВ-БРИ; списък с 

необходимите станции и системи за наблюдения, моделиране и интеграция; цифров модел 

на релефа на водосбора на река Искър; списък с необходимия софтуер и хардуер; 

предложение за организация на работа и комуникации в нормални условия и при прогнози 

за високи води и засушаване; потребителска система с нива на достъп, защита и 

предупреждение;   

13.1.5. Разработване на технически проект за изграждане и внедряване на СУВ-БРИ – той 

следва да гарантира, че проектираните системи ще бъдат изградени на практика и ще 

отговарят на критичните нужди и изисквания на различните оператори и заинтересовани 

лица, разработен в съответствие с одобрената концепция и идеен проект, спецификации на 

необходимото оборудване и софтуер; 
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13.1.6. Строително-монтажни работи за пунктове и станции за количествен мониторинг на 

валежите и на повърхностните води, вкл. плаващите наноси и съпътстващата 

инфраструктура към тях, вкл. довеждаща инфраструктура – изграждане, ремонт, 

рехабилитация, модернизация и оптимизация; 

Всички пунктове и станции за количествен мониторинг на водите, обекти на 

съпътстващата и довеждащата инфраструктура, следва да бъдат държавна 

собственост.  

Изгражданите, ремонтирани, рехабилитирани и реконструирани по процедурата 

пунктове и станции за мониторинг ще осигуряват автоматично пренасяне на данните 

от тях в СУВ-БРИ. 

13.1.7. Дейности по упражняване на надзор по време на строителството; 

13.1.8. Доставка, монтаж/инсталиране и пускане в експлоатация на необходимото 

оборудване, вкл. като минимум: работни станции, измервателни станции и метеорадар 

(при доказана необходимост) за целите на СУВ-БРИ; 

Оборудването по проекта следва да бъде държавна собственост. 

13.1.9. Организация, ремонт (при необходимост), обзавеждане и оборудване на сървърен 

комплекс и на пункт за оперативно наблюдение и управление на НСУВРВ;  

Цялостният сървърен комплекс и пунктът ще са разположени в сграда на МОСВ и ще са 

държавна собственост.  

13.1.10. Осигуряване (закупуване/разработване) на необходимия софтуер и оптимизиране 

и/или привеждането му в съответствие с нуждите на НСУВРВ;  

13.1.11. Събиране и въвеждане на необходимата информация в базата данни на СУВ-БРИ;  

13.1.12. Обучение на екип за експлоатация на системата при всички режими на работа - в 

т.ч. изготвяне на Ръководство на потребителя и учебни материали на СУВ-БРИ;   

В рамките на тази дейност ще бъдат обучавани единствено служители от дирекция УВ 

в МОСВ.  

13.1.13. Дейности по тестване на СУВ-БРИ в нормален режим на работа, при суша и 

висока вълна;  

13.1.14. Свързване на СУВ-БРИ със съществуващите системи за оповестяване и Система 

112; 

13.1.15. Разработване на технически спецификации и документации за следващия етап от 

изграждане на НСУВРВ.  

Нематериалният актив, резултат от всички услуги по дейности 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 

и 13.1.15 (в т.ч. анализи, концепции, идейни и технически проекти, проучвания, 

спецификации и т.н.) ще бъде собственост и ще се контролира от МОСВ (чрез дирекция 

УВ), в качеството му на ведомство, провеждащо държавната политика в областта на 

водите.    

Пунктовете и станциите за количествен мониторинг, които се изграждат, ремонтират, 

рехабилитират, модернизират и оптимизират, съпътстващата и довеждаща 

инфраструктура, както и сървърният комплекс и пунктът за оперативно наблюдение, 

закупуваното оборудване и обзавеждане, няма да бъдат използвани за търговска 

експлоатация (за икономическа дейност).  

 

13.2. Задължителни дейности: 

Кандидатът трябва задължително да включи в проектното предложение следните видове 

дейности:  
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13.2.1. Организация и управление на проекта  

Конкретният бенефициент е пряко отговорен за управлението на проекта и осигуряване 

качественото изпълнение на заложените дейности. Той следва да предвиди достатъчно 

механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и 

предприемането на корективни мерки, при необходимост, което следва да бъде видно от 

предвидените квалификация и отговорности на отделните членове от екипа.  

В проектното предложение кандидатът следва да представи ясно структурата на 

организация и управление във връзка с изпълнението на проекта. В структурата следва 

ясно да бъдат разписани необходимата професионална квалификация и отговорностите на 

отделните членове на екипа за управление на проекта – служители на дирекция УВ и/или 

външни експерти за управлението на проекта, ако се предвиждат такива. 

Конкретният бенефициент определя екип за управление на проекта, включващ 

ръководител на проекта и членове. Членовете на екипа за управление на проекта следва да 

покриват функциите по подготовка на документите, необходими за извършване на 

плащания и за верификация на разходите, мониторинг и докладване, изпълнение на мерки 

за информация и комуникация (публичност и визуализация), съхранение на документите 

по проекта, както и функции по координация на дейностите по проекта. Кандидатът 

следва да не допуска смесване и припокриване на функциите и задачите както между 

отделните членове в екипа за управление, така и с външните изпълнители по проекта. 

Възможно е някои членове на екипа да бъдат назначени на непълен работен ден или за 

определен брой часове или месеци в зависимост от конкретните им ангажименти по 

проекта. Ръководителят на проекта не може да съвместява функциите на ръководител с 

тези на член на екипа за управление на проекта. 

Ръководителят на административното звено - конкретен бенефициент по процедурата, не 

може да взема участие в управлението и изпълнението на проекта.  

Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице определя екипа 

за управление на проекта на бенефициента със заповед.  

Кандидатът е предвидил надеждни механизми за контрол при управлението на проекта, 

при условие че: 

-   е описал начина на приемане на работата и механизмите за контрол при изпълнението 

на договорите за обществени поръчки по проекта, вкл. контролът, който ще се 

упражнява върху начина на плащане по тези договори; 

-   е предвидил механизми за контрол при извършването на мониторинг на изпълнението 

на проекта; 

- е описал както отговорностите на всеки член на екипа за управление, така и 

взаимоотношенията между тях за осигуряване постигането на целите на проекта; 

-  е предвидил механизъм за взаимодействие със заинтересованите страни за целите на 

проекта.  

 

13.2.2. Мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация)  

Ролята на мерките за информация и комуникация е да разяснят целта на проекта, ползата 

му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му.  

Предвидените дейности е необходимо да обхващат целия период на изпълнението на 

проекта и да популяризират приноса на фондовете на ЕС и на оперативната програма.  

Мерките за информация и комуникация (публичност и визуализация) следва да включват 

като задължителен минимум приложимите за процедурата мерки и реквизити от 

Приложение № 2 “Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 
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информация и комуникация 2014-2020” 

(http://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf) към Националната 

комуникационна стратегия, както и да отговарят на изискванията на Насоките за 

информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“, приложение към насоките за кандидатстване. Конкретният 

бенефициент трябва да опише мерките, които възнамерява да изпълни по проекта. Те 

може да бъдат възложени за изпълнение на външен изпълнител или да се изпълняват 

директно от него. 

 

13.3. Видове недопустими дейности 

Разходите за изпълнението на следните дейности са недопустими и следва да бъдат 

посочени като такива в т. 5 „Бюджет“ на формуляра за кандидатстване, раздел 

„Недопустими разходи“. Посочените по-долу дейности са недопустими за финансиране от 

ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура: 

- всякакви дейности от търговски характер, генериращи печалба за кандидата или 

асоциираните партньори;  

- дейности, извършени в нарушение на правилата за държавни помощи;  

- дейности, за изпълнението на които вече е било предоставено безвъзмездно 

финансиране по друг проект, програма или друга схема, финансирана от публични 

средства, средства от националния (държавния) бюджет и/или от бюджета на ЕС;  

- други дейности извън обхвата на допустимите дейности по процедурата и непопадащи 

в приложното поле на Постановление № 119 на Министерския съвет от 20.05.2014 г. за 

приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните 

програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. (ПМС № 119/2014 г.) и 

обхвата на Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1084/2006 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1300/2013).   

В случай че има недопустими дейности, кандидатът посочва тяхната стойност и източника 

на финансиране в проектното предложение. Разходи за финансиране на недопустими 

дейности няма да бъдат възстановявани от ОПОС 2014-2020 г. 

При избора на изпълнители на дейностите по проекта се прилагат правилата на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове към него. Процедурите 

за обществени поръчки, провеждани в изпълнение на проекта на бенефициента, подлежат 

на предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки (АОП), съгласно 

предвиденото в чл. 19, ал. 2, т. 22 и т. 24 от ЗОП.  

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. осъществява последващ контрол на 

обществени поръчки в обхват, определен от министъра на околната среда и водите или 

оправомощено от него лице. На последващ контрол подлежат и допълнителните 

споразумения към сключените договори с избрани изпълнители на посочените дейности.  

В случай че се констатират нарушения на законодателството в областта на обществените 

поръчки, Управляващият орган си запазва правото да откаже възстановяване на 

средствата или да изиска връщане на вече платени средства за разходите, направени в 

резултат на обществена поръчка, възложена по незаконосъобразен начин, както и да 

наложи финансова корекция. 
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14. Категории разходи, допустими за финансиране
5
: 

При изчисляване на БФП ще бъдат взети предвид само допустимите разходи. Бюджетът 

трябва да съдържа както разходи, които бенефициентът смята да извърши след 

одобрението на проектното предложение, така и такива, които той вече е извършил преди 

подаването на проектното предложение във връзка с изпълнението на дейности по 

проекта по ОПОС 2014-2020 г.  

 

14.1. Нормативна база 

Разходите, допустими за финансиране по процедурата на директно предоставяне на БФП, 

трябва да отговарят на разпоредбите на: 

- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 

2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 

(Регламент (ЕС) № 1303/2013);  

- Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 

и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1605/2002 (Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012); 

-    Регламент (ЕС) № 1300/2013;  

-  ПМС № 119/2014 г.  

 

14.2. Общи условия за бюджета на проектното предложение 

За да бъдат допустими за финансиране разходите по проекта по ОПОС 2014-2020 г.  

следва да отговарят на общите условия за допустимост на разходите, в съответствие с чл. 

2 на ПМС № 119/2014 г.: 

- да са за дейности, определени и извършени съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.; 

- да са извършени от допустим кандидат съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г.;   

- категориите разходи да са включени в заповедта за предоставяне на финансова 

подкрепа;  

- изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или 

строителство) в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1 от ПМС № 119/2014 г. да е извършен в 

съответствие с действащото национално и с европейското законодателство; 

- за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за 

наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

- да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни 

аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

- да са извършени за съфинансирани продукти и услуги, които са реално доставени, 

съобразно предварително заложените в заповедта за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ изисквания; 

                                                             
5
 В случай че е приложимо, се посочват и недопустими разходи, както и съответната информация съгласно 

изискванията на чл. 3, т. 2-4 от Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. 
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- в случаите, когато обект на финансиране са мерки и операции, попадащи в обхвата на 

правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е съобразена и с 

приложимите към помощта правила; 

- да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в 

съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012. 

Допустимите разходи следва да се отнасят за дейности, попадащи в обхвата на 

подкрепата, оказвана от КФ, в съответствие с описаното в Регламент (ЕС) № 1300/2013, да 

са извършени по отношение на дейности, допустими за финансиране по настоящата 

процедура и да са направени от бенефициента и платени между 01 януари 2014 г. и 31 

декември 2023 г. 

Данък върху добавената стойност не представлява допустим разход за дадена операция, 

освен в случаите на данък върху добавената стойност, който не е възстановим съгласно 

националното законодателство.  

Разходите, извършени от бенефициента, се удостоверяват с разходооправдателни 

документи. Допустимите разходи се удостоверяват с фактури, документи за извършено 

плащане (платежно нареждане и банково извлечение) и други документи, свързани с 

направения разход (напр. договор, приемо-предавателен протокол, сметка-хонорар и 

други, в зависимост от разхода). 

В случай че удостоверяването на съответния разход не може да се извърши с фактура, 

извършването на разхода се доказва с: 

1) документ с еквивалентна на фактура доказателствена стойност - ще се приемат 

документи, които се издават при наличието на следните кумулативно дадени 

обстоятелства: 

 - не може да се издаде фактура по действащото българско законодателство или по 

законодателството на издателя й; 

  - съдържа всички основни реквизити на фактура; 

     - издаден е съобразно изискванията на действащото законодателство на издателя ú; 

 - предоставено е заверено извлечение на изискванията на действащото 

законодателство на издателя ú в случаите, когато то не е българското; 

2) друг разходооправдателен документ с доказателствена стойност по смисъла на  

българското законодателство. 

 

14.3. Детайлно описание на допустимите разходи 

Детайлни указания за допустимост на разходите и попълване на бюджета на проекта се 

съдържат в Приложение № 5 към настоящите насоки. 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове разходи (номерацията е 

съобразена с номерацията в Приложение № 5): 

І. РАЗХОДИ ЗА СМР 

1. Подготовка и СМР на основна инфраструктура; 

2. Подготовка и СМР на съпътстваща и довеждаща инфраструктура;  

3. Подготовка и изграждане на системи и съоръжения; 

4. Непредвидени разходи за СМР; 

5. Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и 

обзавеждане. 

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  

8. Закупуване/придобиване/отчуждаване на земя и съпътстващи разходи;  
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9. Закупуване/придобиване/отчуждаване на застроен недвижим имот и съпътстващи 

разходи; 

10. Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, 

обзавеждане и техника. 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  

13. Закупуване на лицензи;  

14. Закупуване/осигуряване на софтуер. 

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ  

16. Разходи за подготовка на проект; 

17. Разходи за надзор; 

18. Разходи за услуги, извършени от архитекти, инженери, икономисти и други 

специалисти, пряко свързани с подготовката, оценката на съответствието и/или 

изпълнението на операцията; 

19. Разходи за разработване на стратегии, планове, програми и други 

стратегически/аналитични документи; 

20. Разходи за правни услуги; 

21. Разходи за обучения на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването 

на специализираното оборудване и на съоръженията и работа с тях в рамките на 

необходимия за това период от време, както и във връзка с прилагането на резултата от 

изпълнението на специфични дейности по операцията - обученията се отнасят единствено 

за служители на бенефициента; 

22. Разходи за публичност и информираност (различни от непреките разходи по проекта). 

V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ  

25. Разходи за такси. 

VІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 

26. Разходи за закупуване на материали; 

27. Разходи за закупуване на консумативи. 

VІI. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ  

29. Възнаграждения - брутни суми за експерти, пряко свързани с основните дейности;  

30. Осигуровки за сметка на работодател; 

31. Разходи за командировки. 

ІХ. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ  

36. Разходи за организация и управление;  

37. Разходи за публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта. 

X. Невъзстановим ДДС 

39. Общо ДДС по раздел I РАЗХОДИ ЗА СМР; 

40. Общо ДДС по раздел II РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ; 

41. Общо ДДС по раздел III РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ; 

42. Общо ДДС по раздел IV РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ; 

43. Общо ДДС по раздел V РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ; 

44. Общо ДДС по раздел VI РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ; 

45. Общо ДДС по раздел VII РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ; 

47. Общо ДДС по раздел IX НЕПРЕКИ РАЗХОДИ. 

 

Данък върху добавената стойност  
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При третиране на ДДС като допустим разход по процедурата се прилагат указанията на 

министъра на финансите, издадени в съответствие с § 2 от Преходните и заключителните 

разпоредби на ПМС № 119/2014 г. (Указание № НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на 

финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при 

изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд 

за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския 

съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014–2020 

г., публикувани на адрес: www.nap.bg/document?id=4775).  

ДДС за всяка допустима дейност или към всеки допустим разход по проекта следва да се 

разпише в отделен ред към перо „Невъзстановим ДДС (ако е приложимо)“ към т. 5.  

„Бюджет“ от формуляра за кандидатстване. В случай че ДДС се отнася за недопустима 

дейност или недопустим разход, то той следва да се посочи в раздел „Недопустими 

разходи“ в т. 5. „Бюджет“ от формуляра за кандидатстване. 

Недопустими разходи 

По процедурата не са допустими разходи, определени като недопустими съгласно чл. 27 

от ПМС № 119/2014 г. и детайлните указания към насоките, в това число: 

-  Разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга 

финансова схема, произлизаща от националния (държавния) бюджет, от бюджета на 

Общността или от друга донорска програма; 

-  Глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; 

-  Комисиони и загуби от курсови разлики при обмяна на чужда валута; 

-  Данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим (възстановим 

ДДС); 

-  Закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба; 

-  Разходи за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с 

изключение на разходите по финансови инструменти; 

-  Лихви по дългове, с изключение на свързани с БФП, предоставени под формата на 

лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси; 

-  Субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за 

финансови трансакции. 

Други недопустими разходи: 

- Разходи за одит; 

- Закупуване на леки автомобили и на високопроходими автомобили; 

-          ДДС на недопустими разходи; 

-          Остатъчна стойност на разходи за оборудване за административни цели; 

-  Режийни разходи; 

- Разходи за наем на съоръжения и оборудване за постоянно ползване след 

приключване на проекта; 

- Разходи за експлоатация и поддръжка;  

-  Разходи за подготовка, организация и управление на проекта над процентното 

ограничение от стойността на общо допустимите разходи по проекта, определено в 

процедурата за кандидатстване; 

- Разходи за публичност и визуализация над процентното ограничение от стойността 

на общо допустимите разходи по проекта, определено в процедурата за кандидатстване; 

- Непредвидени разходи за СМР над процентното ограничение от стойността на 

общо допустимите разходи за СМР, определено в процедурата за кандидатстване; 
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-      Разходи, свързани с придобиване/отчуждаване на незастроени и/или застроени 

земи и/или придобиване на ограничени вещни права, за които не са спазени всички 

условия по чл. 20 и чл. 34 от ПМС № 119/2014 г.; 

-     Разходи за командировки на екипа за управление на проекта над определените 

ограничения съгласно чл. 9, ал. 2, т. 4 от ПМС № 119/2014 г.; 

- Разходи, свързани с изпълнението на недопустими дейности по процедурата; 

- Разходи за финансиране на операции, които са били физически завършени или 

изцяло осъществени преди подаването на заявлението за финансиране по програмата от 

страна на кандидата до управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания 

са извършени от кандидата или не; 

-  Разходи, направени от асоцииран партньор; 

-  Други разходи, недопустими съгласно ПМС № 119/2014 г. 

Кандидатът следва да има предвид, че процентните ограничения се налагат върху реално 

извършените и разплатени допустими разходи. 

Недопустими за финансиране разходи, неправомерно одобрени и платени от 

бенефициента, остават за сметка на бенефициента и не подлежат на възстановяване. 

 

14.4. Указания за изготвяне на бюджета 

При изчисляване на БФП ще бъдат взети предвид само допустимите разходи, посочени в 

насоките за кандидатстване. 

Ако е приложимо, в бюджета на проектното предложение трябва да са посочени и 

разходи, които са недопустими по процедурата, но за които кандидатът е осигурил 

съфинансиране от други източници, при условие че са свързани с изпълнението на 

проекта. 

Безвъзмездната финансова помощ, получена за одобрен проект, не може да води до 

формирането на печалба за бенефициента. 

Бюджетът на проектното предложение трябва да съдържа както разходите, които 

конкретният бенефициент планира да извърши след одобрението на проектното 

предложение, така и такива, които той вече е направил преди подаването му във връзка с 

изпълнението на дейности по проекта. За да бъдат допустими разходите, направени преди 

подаването на проектното предложение, те трябва да отговарят на всички общи 

изисквания за допустимост по ПМС № 119/2014 г. и на специфичните изисквания за 

допустимост на разходите по настоящата процедура. 

При попълване на бюджета за всеки бюджетен ред от типа „1.1.“, „1.2.“, „2.1.“, „3.2“ и пр. 

кандидатът следва да укаже към коя дейност от т.7. „План за изпълнение/Дейности по 

проекта“ от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 се отнася планираният разход. 

При изготвянето на бюджета кандидатът следва да има предвид следните ограничения: 

- Разходите за подготовка, организация и управление не следва да надвишават 10% 

от общите допустими разходи по проекта; 

- Разходите за информация и комуникация (публичност и визуализация) не следва 

да надвишават 1% от общите допустими разходи по проекта; 

-          Непредвидени разходи за СМР не следва да надвишават 10% от общите допустими 

разходи за строително-монтажни работи по проекта; 

-       Разходите, свързани с придобиване/отчуждаване на незастроени и/или застроени 

земи и/или придобиване на ограничени вещни права следва да отговарят на всички 

условия по чл. 20 и чл. 34 от ПМС № 119/2014 г. 
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В случай че в проектното предложение са заложени разходи, свързани с 

придобиването/отчуждаването на земя, към проектното предложение следва да бъде 

представена обосновка за нуждата от подобни разходи (най-малко какъв имот, в какъв 

периметър, с какви характеристики, индикативни размери, изисквания по отношение на 

необходимата инфраструктура и/или наличие на ток/вода). Обосновката се подава в т. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ към 

формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.  

Кандидатът ще отчита придобиването/отчуждаването на незастроена и застроена земя по 

време на изпълнението на проекта, на етап подаване на искане за плащане, към което ще 

се прилагат документи, доказващи придобиването/отчуждаването.  

Разходите за възнаграждения на служителите от централната и териториалната 

администрация на изпълнителната власт във връзка с управление и изпълнение на 

операции по оперативните програми са допустими, при условие че: 

-  В длъжностната характеристика на служителя по служебно или трудово 

правоотношение е включено изпълнението на дейности по управление и изпълнение на 

операции, или е налице сключен договор за услуга със служителя за изпълнение на 

дейности по управление и изпълнение на операции извън установените му по служебно 

или трудово правоотношение работно време и задължения; 

-  Размерът на часовата ставка на възнаграждение на служителя за изпълнението на 

дейности по управление и изпълнение на операции не превишава размера на 

възнаграждение на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейности по 

основното си служебно или трудово правоотношение. 

-  Лицата от централната и териториалната администрация на изпълнителната власт 

не може да отчитат повече от 80 часа месечно във връзка с управлението и изпълнението 

на всички проекти, в които участват. 

Разходите за командировки за екипа за управление на проекта следва да са извършени 

съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина или съответните нормативни актове на друга 

държава-членка на ЕС, в случаите, когато не е приложимо българското законодателство. 

Конкретният бенефициент следва да има предвид, че последващото изплащане на пълния 

размер на разходите за задължителните дейности зависи от постигането на резултатите от 

проекта. Процентите се прилагат съобразно действително сключените и изплатени 

договори и се приравняват при окончателното плащане. 

 

14.5. Авансови плащания 

Бенефициентът може да получи авансово, междинни и окончателно плащане при условия, 

определени от министъра на околната среда и водите.  

В поле „Размер на авансово плащане“, т.11 „Допълнителна информация необходима за 

оценка на проектното предложение“ от формуляра за кандидатстване, кандидатът посочва 

размера на авансовото плащане, което желае да получи, като размерът му не може да 

надхвърля 10% от общата стойност на проектното предложение.  

 

15. Допустими целеви групи
6
:  

Населението на страната, обхванато от четирите РЗПРН, попадащи в басейна на р. Искър 

и административните структури, участващи в управлението на водите в Р България.    

 

                                                             
6
 Ако е приложимо. 
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16. Приложим режим на минимални/държавни помощи
7
: 

Определението на понятието „държавна помощ” се съдържа в член 107, параграф 1 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Държавна помощ е всяка 

помощ, предоставена от държавата-членка, под каквато и да било форма, която нарушава 

или предизвиква опасност от нарушаване на конкуренцията, поради поставяне в по-

благоприятно положение на определени предприятия или производството на определени 

стоки, доколкото се засяга търговията между държавите-членки на ЕС. По правило 

предоставянето на държавни помощи е забранено като изключенията от тази забрана са 

нормативно уредени. Предоставянето на БФП се извършва в съответствие с европейското 

и национално законодателство в областта на държавните помощи.  

Конкретен бенефициент по процедурата е дирекция УВ в структурата на МОСВ. В 

съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на МОСВ, дирекция УВ 

осъществява управлението на водите на национално ниво. За постигане на устойчиво 

управление на повърхностните води е необходимо дирекция УВ в МОСВ да разполага с 

актуална информация в реално време за състоянието на повърхностните води в цялата 

страна. Създаването на СУВ-БРИ ще подпомогне дирекция УВ при изпълнението на 

нейните задачи по управление на водите. Тъй като дейностите по управление на водите 

във връзка с превенцията на риска от наводнения са дейности по упражняване на 

публична власт, присъщи на държавата и включени в правомощията на МОСВ (дирекция 

УВ) съгласно действащото законодателство, по отношение на конкретния бенефициент 

подпомагането няма характера на държавна помощ.  

Сървърният комплекс, закупуваното оборудване и изгражданите и ремонтирани, 

реконструирани, модернизирани и оптимизирани пунктове и станции за количествен 

мониторинг на водите, които ще бъдат обект на финансиране по процедурата, ще бъдат 

държавна собственост. В този смисъл, в рамките на процедурата няма да се извършва 

трансфер на собственост от държавата към предприятия, извършващи стопанска 

(икономическа) дейност.  

Дейностите по проекта (с изключение на дейностите, които ще се изпълняват от 

служители на дирекция УВ) ще се осъществяват от изпълнители, определени по реда на 

ЗОП, чрез провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, 

недискриминационна и безусловна процедура
8
. Възложител на тези дейности ще е МОСВ 

(за дирекция УВ). Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. осъществява последващ 

контрол за спазване на законодателството в областта на обществените поръчки от страна 

на бенефициентите по програмата, включително за спазване на принципите по чл. 2 от 

ЗОП за равнопоставеност, липса на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция. В 

този смисъл, на ниво изпълнител подпомагането не следва да се счита за държавна помощ.   

След приключването на всички дейности по процедурата се очаква да бъде изградена и 

внедрена СУВ-БРИ като достъпът до данните в системата ще бъде публичен и набирането 

и използването на данни от нея няма да е свързано със заплащане на такси или други 

плащания. Освен безвъзмездни, данните ще бъдат и общодостъпни за всички желаещи 

лица.  

Няма да бъдат общодостъпни единствено онези данни, отнасящи се до обекти на 

критичната инфраструктура, които са от значение за националната сигурност на страната 

и/или представляват държавна тайна. Достъпът до тези данни ще се осъществява в 

съответствие с действащото законодателство, отнасящо се до критичната инфраструктура 

в Република България като такъв ще бъде осигурен за субектите, определени по силата на 

                                                             
7
 Ако е приложимо. 

8
 Съгласно параграф  91-108 от проекта на Съобщение на Комисията относно понятието за държавна помощ 

в съответствие с чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на ЕС 
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това законодателство. Поради обстоятелството, че данните от системата ще са 

общодостъпни (с описаното ограничение по отношение на критичната инфраструктура) и 

достъпът до тях ще бъде безвъзмезден, на ниво потребители на данните от системата 

подпомагането също не представлява държавна помощ.   

Подпомагането не представлява държавна помощ и по отношение на НЕК ЕАД и 

„Напоителни системи“ ЕАД като асоциирани партньори по процедурата. Тези субекти 

имат качеството предприятия, тъй като извършват икономическа дейност. В качеството 

им на асоциирани партньори, обаче, НЕК ЕАД и „Напоителни системи“ ЕАД не могат да 

извършват разходи, които да им бъдат възстановявани със средства от БФП по 

процедурата. По силата на сключеното/сключените споразумение/я за асоциирано 

партньорство, същите ще бъдат задължени да предоставят безвъзмездно достъп до 

стопанисваните и поддържани от тях водностопански системи (язовири) за разполагане и 

достъп за последваща експлоатация и поддържане на изгражданите по процедурата 

пунктове и станции за мониторинг на водите. За асоциираните партньори ще бъде 

осигурен достъп до СУВ-БРИ, при посочените по-горе условия като поради 

общодостъпността на системата те няма да получат икономическо предимство.  

По отношение на НИМХ, в качеството му на асоцииран партньор по процедурата, 

подпомагането също не представлява държавна помощ. В качеството му на асоцииран 

партньор НИМХ не може да получи средства от БФП по процедурата.  

НИМХ е самостоятелно юридическо лице. С Разпореждане № 15 от 02.11.1989 г. на 

Министерски съвет е закрито Главно управление „Хидрология и метеорология“ и е 

образуван Институт по метеорология и хидрология при БАН. С Постановление № 148 от 

25.07.1991 г. на Министерския съвет Институтът по метеорология и хидрология е 

преименуван на Национален институт по метеорология и хидрология.  

Съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава за Българска академия на науките, съобразно своя 

предмет на дейност, НИМХ като постоянно научно звено има следните основни задачи: да 

извършва фундаментални и приложни научни изследвания като при необходимост пряко 

участва в прилагането на научните резултати; да обучава студенти на договорна основа с 

висшите училища, като им предоставя възможност за участие в научноизследователския 

процес и да подготвя докторанти и висококвалифицирани специалисти чрез следдипломна 

квалификация.  

В Правилника за устройството и дейността на НИМХ при БАН (№ 1391 от 17.04.2015 г.) е 

посочено, че институтът извършва редица дейности, включително научни и научно-

приложни изследвания; консултантска и експертна дейност за разработване на прогнози, 

програми, концепции, стандарти, планове, експертизи; внедряване на научни и научно-

приложни разработки; обучаване на специалисти за оперативна дейност, студенти, 

провеждане на следдипломни квалификации, ръководство на дипломанти, докторанти; 

други дейности в областта на метеорологията и хидрологията, водностопанските 

изследвания и др. Видно от начина, по който са описани дейностите на института в 

Правилника, същият извършва както икономическа, така и неикономическа дейност. 

По силата на чл. 171, ал. 2, т. 2 от ЗВ на НИМХ е възложено да извършва мониторинг на 

количеството на валежите, подземните и повърхностните води, включително наносния 

отток. Този мониторинг се извършва посредством пунктове и станции за количествен 

мониторинг – публична държавна собственост, които НИМХ стопанисва и поддържа, 

съгласно чл. 171, ал. 6, т. 10 от ЗВ.  

НИМХ извършва мониторинг на водите под общото ръководство на министъра на 

околната среда и водите, който съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗВ организира и ръководи 

мониторинга на водите в страната. НИМХ извършва мониторинга на количеството на 

валежите, подземните и повърхностните води и наносния отток като въз основа на 
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получените данни се осигурява безопасността на гражданите на Република България. 

Данните дават възможност за своевременно предупреждаване за възникване на опасни и 

особено опасни хидрометеорологични явления, които застрашават живота, здравето и 

имуществото на хората и могат да предизвикат бедствия и аварии.  

Съгласно чл. 173, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 от ЗВ в действащата му редакция, НИМХ 

предоставя в МОСВ данните, оценките, тенденциите в изменението и прогнозите за 

количеството и качеството на водите като същите се публикуват в Бюлетин за 

състоянието на водите на Република България. Следователно, съгласно нормативната 

уредба тези данни са общодостъпни за всички заинтересовани лица. МОСВ, отговарящо за 

публикуването на данните, получени от НИМХ, не начислява такси и не изисква да се 

извършват каквито и да било други плащания от трети лица, получаващи достъп до този 

бюлетин.  

Данните, които НИМХ ще получава при стопанисването и поддържането на 

финансираните със средства от ОПОС 2014-2020 г. пунктове и станции за мониторинг на 

водите не водят до предоставяне на икономическо предимство за института, тъй като 

същите ще са общодостъпни (съгласно чл. 173, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 от ЗВ).  

По процедурата няма да бъде подпомагана извършваната от НИМХ икономическа дейност 

по предоставяне на консултации и извършване на изследвания за трети лица срещу 

заплащане. В качеството си на асоцииран партньор, НИМХ ще следва да докаже, че е в 

състояние да осигури разделяне на икономическата от неикономическата си дейност 

(включително по отношение на приходите и източниците на финансиране) при 

използването на пунктовете и станциите за мониторинг.  

В допълнение, за института ще бъде осигурен достъп до СУВ-БРИ при посочените по-

горе условия като поради нейната общодостъпност той няма да получи икономическо 

предимство.   

От значение за определянето на вида на подпомагането е обстоятелството, че 

извършваният от НИМХ мониторинг на количеството на валежите, подземните и 

повърхностните води и наносния отток се финансира програмно целево от държавния 

бюджет (съгласно чл. 171, ал. 8 във връзка с чл. 171, ал. 2, т. 2 от ЗВ). По силата на 

нормативната уредба, финансовите средства за мониторинг се предоставят на института 

ежегодно като за целта се сключват споразумения между МОСВ и НИМХ. Съгласно ЗВ 

средствата се предоставят целево – за покриване единствено на разходите на НИМХ за 

осъществения мониторинг на водите, резултатите от който имат пряко значение за 

опазването на човешкия живот и здраве.  

Съгласно параграф 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗВ, „мониторинг на водите“ 

са измервания, наблюдения и оценки за определяне на състоянието на водите. 

Изгражданите, ремонтирани, рехабилитирани и реконструирани по процедурата пунктове 

и станции за мониторинг ще осигуряват автоматично пренасяне на данните от тях в СУВ-

БРИ. НИМХ няма да има право да получава целево финансиране от държавния бюджет на 

основание чл. 171, ал. 8 от ЗВ за дейности по мониторинг на водите, извършвани с 

финансирани по процедурата пунктове и станции.  

Предоставянето на изградените по процедурата пунктове и станции за количествен 

мониторинг и съпътстващото ги оборудване за стопанисване и поддържане на НИМХ 

също не представлява държавна помощ. Предвид нормативната уредба, стопанисването и 

поддържането на пунктовете и станциите за количествен мониторинг на водите може да 

се извършва единствено от НИМХ, не и от друг субект (чл. 171, ал. 6, т. 10 от ЗВ). 

Въпреки това, стопанисването и поддържането на тези активи не е включено в обхвата на 

понятието „мониторинг на водите“, поради което не може да е обект на целево 

финансиране по реда на чл. 171, ал. 8 от ЗВ.  
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Съгласно параграф 68, изр. второ от проекта на Съобщение на Комисията относно 

понятието за държавна помощ в съответствие с чл. 107, пар. 1 от ДФЕС, винаги когато 

финансовото положение на едно предприятие се подобрява в резултат от интервенцията 

от страна на държавата, е налице икономическо предимство. Икономическо предимство е 

налице както когато дадено предприятие получава положителен икономически резултат, 

така и тогава, когато то спестява извършването на определен разход. Предвид 

обстоятелството, че НИМХ няма да получи целево финансиране по реда на ЗВ за 

извършването на мониторинг на водите и за експлоатацията и поддържането на 

финансираните по процедурата пунктове и станции за мониторинг, за института не би 

могло да е налице икономическо предимство.   

Предоставянето на държавна/минимална помощ, която не отговаря на всички изисквания 

на приложимия режим по държавни/минимални помощи, представлява неправомерна 

държавна помощ/незаконосъобразна минимална помощ, което от своя страна е основание 

за нейното възстановяване. В случай че Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. или 

друг компетентен орган установи нарушения и неправомерно отпускане на държавни 

помощи от страна на бенефициента, кандидатът следва да осигури възстановяване на 

всички изплатени суми, ведно с лихва, определена по реда на приложимото 

законодателство за държавни помощи.  

Допълнителна информация относно приложимото законодателство в областта на 

държавните помощи може да бъде открита на интернет страницата на Министерство на 

финансите (http://stateaid.minfin.bg/). 

 

17. Хоризонтални политики
9
: 

В рамките на процедурата следва да се прилагат ръководните принципи за избор на 

операции „Финансиране, основано на законодателните ангажименти“, „Съгласуваност с 

Рамковата директива за водите“, посочени в текста на ОПОС 2014-2020 г. При изпълнение 

на дейностите по проекта, там където е приложимо, следва да се цели постигане на 

енергийна и ресурсна ефективност. 

Процедурата е насочена към създаването на устойчивост при наводнения и ще 

подпомогне предотвратяване на отрицателни последствия в резултат от тяхното 

настъпване и защита на човешкия живот и здраве. В този смисъл, тя допринася и за 

прилагането на принципа за устойчиво развитие.  

Приложение намират и принципите на равенство между половете, недискриминация и 

достъпност и принципите, посочени в ЗОП – при възлагането на изпълнението на 

дейности, включени в проекта. Конкретният бенефициент следва да предвиди в 

проектното си предложение, че данните, които ще бъдат получавани от СУВ-БРИ, ще 

бъдат отворени и системата ще бъде общодостъпна за всички лица (с изключение на 

информацията, която касае обекти на критичната инфраструктура, при спазване на 

съответните законови ограничения).   

 

18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта
10

: 

По процедурата не се предвижда минимален срок за изпълнение на проекта.  

Максималният срок за изпълнение на проекта е 54 месеца от издаване на заповедта за 

предоставяне на БФП, които включват: 

                                                             
9
 Описват се изискванията за постигане на съответствие с хоризонталните политики на ЕС и, ако е 

приложимо, на принос към тях.   
10

 Ако е приложимо. 
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- 48 месеца за физическото изпълнение на проекта. Този срок трябва да бъде съобразен 

при попълването на т.7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра за 

кандидатстване.;  

- 1 месец след изтичането на срока за физическо изпълнение бенефициентът следва да 

изготви и внесе окончателен доклад по проекта;  

- 5 месеца след получаването на окончателния доклад по проекта, в които УО на ОПОС 

2014-2020 г. трябва да извърши документално приключване на проекта и финално 

плащане на верифицираните разходи.   

Кандидатът по настоящата процедура следва да посочи срок за изпълнение на проекта в 

т.1. „Основни данни“ от формуляра за кандидатстване, както и необходимия срок за 

изпълнение на отделните дейности в т.7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и 

планираните срокове за обявяване на обществени поръчки в т. 10 „План за външно 

възлагане“ от формуляра за кандидатстване. При попълването на плана за изпълнение 

трябва да е ясно определен планираният период от време, необходим за обявяване на 

съответната обществена поръчка, нейното провеждане и сключването на договор с 

избрания изпълнител.     

Планът за външно възлагане е реалистичен, когато при посочването на планирана дата на 

обявяване на поръчката, кандидатът е предвидил сроковете за изпращане на обявлението 

за обществена поръчка до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки 

(съобразно вида на процедурата и начина на изпращане на обявлението)/в Официалния 

вестник на ЕС, вкл. сроковете за осъществяване на предварителен контрол от АОП (когато 

е приложимо). Преценка за спазване на това изискване се извършва като планираната дата 

на обявяване на поръчката се съпоставя с месеца за стартиране на дейността, посочен в 

плана за изпълнение.  

Планът за външно възлагане е съобразен с нормативните изисквания в областта на 

обществените поръчки, когато: 

-  посочената в него стойност на поръчката съответства на определения от кандидата тип 

на процедурата; 

-  когато обектът на поръчката е определен в съответствие с чл. 3, ал. 1 от ЗОП и чл. 14а, 

ал. 1 и 2 от ЗОП.  

Графикът за изпълнение на дейностите по проекта е реалистичен и съобразен с плана за 

външно възлагане, когато: 

-  планираните за възлагане обществени поръчки, описани в плана за външно възлагане 

съответстват на предвидените дейности, включени в плана за изпълнение; 

-  при определянето на планирания месец за стартиране на дейността кандидатът е 

предвидил период за подаване на оферти, отговарящ на нормативно установените 

срокове съгласно ЗОП; 

-  при определянето на планирания месец за стартиране на дейността кандидатът е 

предвидил период от най-малко 20 дни за работа на комисията, назначена от 

възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, който тече от датата на 

отваряне на офертите; 

-  кандидатът е предвидил най-малко едномесечен срок за сключване на договор за 

обществена поръчка по чл. 41, ал. 4 от ЗОП; 

-  кандидатът е предвидил най-малко 6 месеца за евентуално обжалване на процедурата. 

При попълване на т. 7 от формуляра за кандидатстване кандидатът следва да има предвид 

следните указания на Министерство на финансите (т. 9 на ДНФ № 1/2014 г.): да сключи 

договорите с изпълнители до 12 месеца от датата на издаване на заповедта за 

предоставяне на БФП. Неспазването на посочения срок е основание за отмяна на 
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заповедта за предоставяне на БФП. Срокът спира да тече при обжалване на процедурите 

или прекратяване на обявените процедури. 

         

19. Етапи и начин за оценяване на проектните предложения, вкл. провеждане на 

предварителен подбор на концепции за проектни предложения: 

По настоящата процедура не е предвиден предварителен подбор на концепции за 

проектни предложения. 

Оценката на проектни предложения се извършва по реда на Вътрешните правила за 

провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

изготвени на основание чл. 28, ал. 11 от Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за 

определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 107/2014 г.) 

Критериите за оценка на проектни предложения се одобряват от Комитета за наблюдение 

по ОПОС 2014-2020 г. Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020. 

Оценката на полученото проектно предложение се извършва от експертна работна група, 

определена със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от 

него лице. Оценката се извършва на един етап въз основа на настоящите критерии. 

Срокът за провеждане на оценката е не по-дълъг от 90 дни от датата на подаване на 

проектното предложение. Експертната работна група проверява дали проектното 

предложение отговаря на всички критерии, посочени в насоките за кандидатстване, като 

ги оценява с „ДА“, „НЕ“ или „Неприложимо“. Оценка „Неприложимо“ не влияе на общата 

оценка. В случаи на установени в процеса на оценка непълноти и/или нередовности на 

проектно предложение, то може да бъде връщано мотивирано на бенефициента, като се 

посочва срок за отстраняването им. В периода на провеждане на оценката експертната 

работна група може да изиска предоставяне на информация и/или становища, отнасящи се 

до проектното предложение, както от конкретния бенефициент, така и от дирекции в 

структурата на МОСВ съобразно тяхната компетентност и от органи/институции извън 

структурата на ведомството. 

Ако кандидатът не отстрани посочените непълноти и/или нередовности на проектното 

предложение в указания срок или пропуските не могат да бъдат отстранени, проектното 

предложение може да бъде отхвърлено. При получаване на окончателна оценка „НЕ“ по 

даден критерий от един от оценителите, съответното проектно предложение се отхвърля и 

не се предлага за финансиране. Цялата комуникация с бенефициента по време на оценката 

ще се осъществява чрез ИСУН 2020. 

След оценката на проектното предложение за съответствие с изискванията, посочени в 

насоките за кандидатстване и критериите за оценка, утвърдени от Комитета за 

наблюдение на ОПОС 2014-2020 г., Ръководителят на УО издава Решение за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ и уведомява конкретния бенефициент за резултата от 

оценката.  

В случай на прекратяване на процедурата на директно предоставяне, Ръководителят на 

УО на ОПОС 2014-2020 г. изрично уведомява кандидата. 

След издаване на решение на Ръководителя на УО на ОПОС за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, се издава Заповед за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за бенефициента. 
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20. Критерии за оценка на концепциите за проектни предложения и относителната 

им тежест
11

:   

Неприложимо 

 

21. Критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест:  

                                                             
11

 Попълва се ако по процедурата се извършва предварителен подбор на концепции за проектни 

предложения по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. 

№ КРИТЕРИИ 

ДА/НЕ/ 

Неприло

жимо 

Оценка на административно съответствие 

1. 
Проектното предложение е подадено в срок и по реда, определен от 

УО.  
 

2. Текстът на проектното предложение е на български език (на 

кирилица) с изключение на т. 1. полета „Наименование на проектното 

предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното 

предложение на английски език“, които следва да са попълнени на 

английски език, и  всички полета във формуляра за кандидатстване са 

попълнени коректно. 

 

3. Кандидатът е представил всички документи, които се изискват от УО 

за целите на кандидатстването. 

 

4. Прикачените документи са подписани в съответствие с Раздел 23 от 

насоките за кандидатстване. 

 

5. В случай на партньорство, е представено писмено споразумение 

между кандидата и партньора/ите. 

  

6. Всички съпътстващи документи са подадени съгласно указания  

формат в Раздел 23 от насоките за кандидатстване. 

 

Оценка на допустимост  

1. Кандидатът е допустим съгласно:  

1.1. Приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-2020 г.  

 1.2. Процедурата.  

2.  В случай на партньорство, партньорът/партньорите са допустими 

съгласно Раздел 12 от насоките за кандидатстване. 

 

 

3. Кандидатът е потвърдил, че проектът не е обект на финансиране от 

друг проект, програма или схема, финансирана от публични средства, 

средства от националния бюджет и/или бюджета на Европейския 

съюз. 

 

4. Териториалният обхват за изпълнение на проектното предложение 

съответства на посочения в Раздел 5 от насоките за кандидатстване.  
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5. Дейностите, включени в проектното предложение, за които се иска 

финансиране от програмата, са допустими съгласно: 

 

 5.1. Приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-2020 г.  

 5.2. Процедурата.  

6. Кандидатът е включил в проектното предложение всички 

задължителни дейности, които се изискват от УО. 

 

7. В проектното предложение са заложени всички индикатори, 

приложими за процедурата.   

 

8. 
Срокът за изпълнение на проектното предложение е съобразен с 

максималния срок, указан в Раздел 18 от насоките за кандидатстване. 

 

Оценка за качество 

1. 

Проектът допринася за постигането на специфична цел 1  

„Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на 

населението при наводнения“ по приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-

2020 г. 

 

2. 

Предвидените дейности:  

2.1. са ясно описани;  

2.2.обвързани са с целите на проектното предложение;  

2.3. водят до постигане на заложените целеви стойности на 

индикаторите по процедурата. 

 

3. 

Предвидените дейности ще доведат до осигуряване функционирането 

на една национална интегрирана, междуведомствена система за 

оптимизиране оперативното наблюдение и управлението на водите в 

Република България. 

 

4. 

Задължителните дейности по информация и комуникация 

(публичност и визуализация), заложени в проектното предложение, 

предвиждат като минимум изискванията, посочени в Раздел 13 от 

насоките за кандидатстване. 

 

5. 
Планът за външно възлагане е реалистичен и съобразен с 

нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. 

 

6. 
Графикът за изпълнение на дейностите по проекта е реалистичен и 

съобразен с плана за външно възлагане. 

 

7. 

Бюджетът на проектното предложение е попълнен съгласно 

изискванията и указанията, посочени в Раздел 14 от насоките за 

кандидатстване. 

 

8. Дейностите са остойностени въз основа на анализ.  

9. 
Исканото финансиране се отнася само за допустими разходи и е в 

указаните в насоките за кандидатстване граници. 
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22. Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни 

предложения: 

           х   чрез ИСУН 2020
12

     на хартиен носител 
 

Проектно предложение по процедурата може да бъде подадено от кандидата или от 

оправомощено лице единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: 

https://eumis2020.government.bg. В случай че проектното предложение се подава от 

оправомощено лице е необходимо представянето на заповед или пълномощно от 

ръководителя на административната структура, в която е бенефициентът.  

Кандидатът трябва да посочи имейл адрес, който е създаден специално за изпълнението на 

проекти по ОПОС 2014-2020 г. или да използва друг свой общ имейл адрес (а не личен 

електронен адрес), с който да се регистрира и да влиза в ИСУН 2020. Този имейл адрес ще 

се извлича автоматично и съответно ще се визуализира в полето „E-mail“ в т. 2 „Данни за 

кандидата“ от формуляра за кандидатстване. Веднъж създаден този имейл адрес не 

трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка. Удачно е достъп до този 

имейл да се осигури за целия екип за управление на проекта (или най-малкото за 

ръководителя и лицето, отговорно за мониторинга и докладването по проекта).   

По време на оценката на проектното предложение комуникацията с кандидата и 

редакцията на установени неточности по подаденото проектно предложение, ще се 

извършват електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подаден 

съответният проект и промени на посочения профил са невъзможни. 

 

23. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване
13

: 

23.1. Формуляр за кандидатстване (попълва се формата в ИСУН 2020, като в системата не 

следва да се прикачва отделен файл); 

23.2. Споразумение за асоциирано партньорство, сключено с всички асоциирани 

партньори или споразумения с всеки от асоциираните партньори, подписано/и от МОСВ и 

от асоциирания/те партньор/и – във формат *.pdf, .zip, .rar; 

23.3. Баланс и отчет за приходите и разходите за последната отчетна година преди 

годината на кандидатстване и счетоводната политика или извлечение от нея на 

асоциирания партньор НИМХ-БАН, от които да е видно, че разделението на 

икономическите от неикономическите дейности е осигурено към датата на кандидатстване 

– в *.pdf, .zip, .rar; 

23.4. Подписан от кандидата анализ относно остойностяването на дейностите, включени в 

проектното предложение - в *.pdf, .zip, .rar; 

                                                             
12

 Включително в случаите, в които част от документите и приложенията към проектното предложение, за 

които не е осигурена техническа възможност за подаване по електронен път, се подават на хартиен носител.  
13

 В случай че по процедурата се извършва предварителен подбор на концепции за проектни предложения, 

документите, които се подават на този етап, се посочват отделно. 

10. 

Предвиден е екип за управление, чиято организационна структура 

ясно демонстрира разделение на функциите в екипа и надеждни 

механизми за контрол. 

 

11. 
Проектът демонстрира спазването на хоризонталните принципи на 

ЕС, посочени в Раздел 17 от насоките за кандидатстване. 
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23.5. Писмо от съответния компетентен орган относно необходимостта от прилагане на 

процедури по реда на Глава VI и VІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и/или по чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) - в *.pdf, .zip, .rar; 

23.6. Попълнена от кандидата декларация по образец за съгласие данните от 

статистическите изследвания, необходими за мониторинг, отчитане на изпълнението и 

контрола по изпълнението за периода  на  действие  на  ОПОС 2014-2020 г. да бъдат  

предоставени  от  Националния статистически институт на Управляващия орган на ОПОС 

2014-2020 г., както и да бъдат разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение 

на програмата – в *.doc, .docx, .zip, .rar; 

23.7. Попълнена от кандидата декларация по образец за запознатост с определението за 

нередност и измама - в *.doc, .docx, .zip, .rar; 

23.8. Становище от Басейнова дирекция „Дунавски район” за допустимост спрямо ПУРБ 

по реда на Закона за водите и че проектът е съобразен с изискванията в ПУРН и забраните 

и ограниченията за защита от вредни въздействия в Закона за водите - в *.pdf, .zip, .rar; 

23.9. Попълнен въпросник за оценка на капацитета на бенефициента (в случай че 

кандидатът е подал въпросник по процедура по ОПОС 2014 – 2020 г. през 2016 г., по 

настоящата процедура не се изисква такъв) – в *.pdf, .zip, .rar;  

23.10. Заповед за оправомощаване на лицето, което подписва с електронен подпис от 

името на директора на дирекция УВ документите за кандидатстване по проектното 

предложение, ако е приложимо - в *.pdf, .zip, .rar; 

23.11. Бюджет на проекта - в *.xls, .xlsx, .zip, .rar (водещ е бюджетът на проектното 

предложение в ИСУН 2020); 

23.12. Попълнени декларации по образец на НЕК ЕАД и на „Напоителни системи“ ЕАД за 

обстоятелствата по чл. 9, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г., подписани с електронен подпис от 

всеки от двамата асоциирани партньори - в *.doc, .docx, .zip, .rar;   

23.13. Други документи по преценка на кандидата, спомагащи за обосновката на 

необходимостта от изпълнение на проектното предложение, включително проучвания, 

анализи и други – в *.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .dwg, .dwf, .jpg, .zip, .rar. 

Всички приложени документи следва да бъдат подписани от кандидата или оправомощено 

лице с отделен електронен подпис (detached signature) и прикачени в ИСУН 2020 съгласно 

Указанията за попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни предложения по 

ОПОС 2014-2020 г. (Приложение № 2 към насоките).  

Подписването може да стане по два начина: 

-  чрез общ архивиран файл на всички приложени документи, подписан от кандидата или 

от оправомощеното лице с отделен електронен подпис. Архивираният файл, вкл. 

подписът към него се публикуват в ИСУН 2020 в т. 12. „Прикачени електронно 

подписани документи“ от формуляра за кандидатстване – полета „Файл“ и „Подпис“, 

съгласно Указанията за попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни 

предложения по ОПОС 2014-2020 г. Кандидатът следва да има предвид, че размерът на 

всеки един от архивираните файлове не трябва да превишава 20 МВ. 

или 

-  всеки приложен файл се подписва с отделен електронен подпис, като всички файлове 

се публикуват в ИСУН 2020 в т. 12. „Прикачени електронно подписани документи“ от 

формуляра за кандидатстване – полета „Файл“ и „Подпис“, съгл. Указанията за 

попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни предложения по ОПОС 2014-

2020 г. Кандидатът следва да има предвид, че размерът на всеки един от прикачените 

файлове не трябва да превишава 20 МВ, като не могат да бъдат прикачени повече от 

100 файла с общ размер 100 МВ (т.е. ако повече от един файл е с размер 20 МВ, то 
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другите следва да са с размер, който да компенсира големината на останалите до 100 

МВ). 

 

24. Краен срок за подаване на проектните предложения
14

:  

Кандидатът подава проектното предложение преди определения в насоките краен срок: 

31.05.2016 г., 16.00 часа 

 

25. Адрес за подаване на проектните предложения/концепциите за проектни 
предложения

 15
:  

Неприложимо 

    

26. Допълнителна информация
16

: 

26.1. Искане на разяснения по процедурата 

Кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с попълването на 

формуляра за кандидатстване или във връзка с други въпроси, касаещи процедурата на 

директно предоставяне на БФП до десет работни дни преди крайния срок за подаване на 

проектното предложение, като изпраща въпроси само по електронна поща  

programming@mоew.government.bg. Кандидатът следва задължително да укаже номера 

на процедурата, за която се отнася искането на разяснения. 

Писмени отговори ще бъдат публикувани своевременно, не по-късно от пет работни дни 

преди крайния срок за подаване на проектното предложение. Отговорите ще бъдат 

изпращани по електронен път чрез системата ИСУН 2020, модул „Въпроси и отговори“, 

както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОПОС и на Единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. 

 

26.2. Подаване на проектно предложение 

Подаването на проектно предложение се извършва по електронен път в ИСУН 2020. След 

зареждане на интернет страницата на ИСУН 2020, кандидатът следва да се регистрира в 

под-модул „Регистрация“. Регистрацията се извършва с електронен подпис.  

Процедурата се намира в модул „Отворени процедури“, където са публикувани насоките 

за кандидатстване и приложенията към тях. След избор на процедурата се натиска бутон 

„Ново проектно предложение“. Визуализира се формулярът за кандидатстване (под-модул 

„Проектни предложения” на ИСУН 2020). Формулярът за кандидатстване и приложенията 

към него в своята съвкупност представляват проектното предложение. Попълват се на 

български език (на кирилица), с изключение на полетата, където изрично е указано друго.   

При подаване на проектно предложение с електронен подпис, системата в автоматичен 

режим приема подаденото проектно предложение и го регистрира. Генерира се номер с 

дата и час и се връща обратна информация към кандидата. Генерираният от ИСУН 2020 

регистрационен номер се използва при последваща кореспонденция с кандидата във 

връзка с проектното предложение. За час на подаване на проектното предложение се счита 

времето на приложния сървър на ИСУН 2020, когато са записани окончателните данни и 

системата е генерирала регистрационния номер, а не времето на локалния компютър на 

кандидата.  

                                                             
14

 В случай че по процедурата се извършва предварителен подбор на концепции за проектни предложения, 

се посочва и краен срок за подаване на концепциите. 
15

 При подаване на хартиен носител. 
16

 По преценка на Управляващия орган. 
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Кандидатът трябва да е запознат с Указания за условията и реда за подаване на проектни 

предложения и тяхната оценка по електронен път чрез ИСУН 2020, утвърдени от 

заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. 

 

26.3. Попълване на информация в т.11 „Допълнителна информация необходима за 

оценка на проектното предложение“ от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020  

Кандидатът трябва да попълни всички полета в т. 11 „Допълнителна информация 

необходима за оценка на проектното предложение“ във формуляра за кандидатстване в 

ИСУН 2020, както следва: 

- В поле „Декларация за липса на двойно финансиране“ кандидатът следва да попълни 

следния текст: „Съгласен съм с декларираните обстоятелства“. По този начин конкретният 

бенефициент декларира, че проектът не е обект на финансиране от друг проект, програма 

или схема, финансирана от публични средства, средства от националния бюджет и/или 

бюджета на Европейския съюз и му е известно, че за декларирани неверни данни носи 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс; 

- В поле „Декларация, че проектът не е физически завършен или изцяло осъществен“ 

кандидатът следва да попълни следния текст: „Съгласен съм с декларираните 

обстоятелства“. По този начин конкретният бенефициент декларира, че проектът не е 

физически завършен или изцяло осъществен към датата на подаване на проектното 

предложение и му е известно, че за декларирани неверни данни носи наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс;  

- В поле „Декларация, че проектът генерира/не генерира приходи и не генерира печалба“ 

кандидатът следва да попълни „Проектът генерира приходи и не генерира печалба“ или 

„Проектът не генерира приходи и не генерира печалба“, в съответствие с приложимостта 

на това обстоятелство за неговия проект, както и че му е известно, че за декларирани 

неверни данни носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

- В поле „Обосновка за разходи, свързани с придобиването/отчуждаването на земя“ 

кандидатът следва да представи обосновка за нуждата от подобни разходи; 

- В поле „Трудности и рискове“ кандидатът следва да разпише всички видове рискове и 

трудности, които могат да окажат значимо въздействие върху изпълнението на проекта 

като определи вероятността за тяхното случване по скала „малко вероятно-вероятно-

много вероятно“ и като укаже върху кои дейности от проекта биха оказали влияние. 

Кандидатът следва да посочи и действия за предотвратяване или ограничаване на 

негативните последствия; 

- В поле „Хоризонтални принципи“ кандидатът следва да разпише как ще се спазят 

хоризонталните принципи, посочени в насоките за кандидатстване. Кандидатът може да 

разпише и допълнителни хоризонтални принципи, които счита за приложими при 

изпълнението на проекта; 

- В поле „Размер на авансово плащане“ от формуляра за кандидатстване, кандидатът 

посочва размера на авансовото плащане, което желае да получи. 

 

27. Приложения към Насоките за кандидатстване: 

27.1. Приложение № 1 – Образец на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”; 

27.2. Приложение № 2 – Указания за попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни 

предложения по ОПОС 2014 – 2020 г.;  

27.3. Приложение № 3 – Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани 

по оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”; 



   

 

28 

 

27.4. Приложение № 4 – Указания за условията и реда за подаване на проектни 

предложения и тяхната оценка по електронен път чрез Информационната система за 

управление и наблюдение 2020 г. „ИСУН 2020“; 

27.5. Приложение № 5 – Детайлни указания за допустимост на разходите и попълване на 

бюджета на проекта;   

27.6. Приложение № 6 – Образец на декларация за съгласие данните от статистическите 

изследвания, необходими за мониторинг, отчитане на изпълнението и контрола по 

изпълнението за периода  на  действие  на  ОПОС 2014-2020 г. да бъдат предоставени от  

Националния статистически институт на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г., 

както и да бъдат разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на 

програмата; 

27.7. Приложение № 7 – Образец на декларация за запознатост с определението за 

нередност и измама;  

27.8. Приложение № 8 – Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 3 от ПМС 

№ 107/2014 г.;  

27.9. Приложение № 9 - Образец на Въпросник за оценка на капацитета на бенефициента. 

 


