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1. Басейнова 

дирекция 

Източно- 

беломорски 

район 

27.08.2018 г. 

13:38 ч. по ел. 

поща 

По проекта на насоки за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“: 

1. По т.12. Допустими партньори, по текста, посочен в 

насоките е „Басейнова дирекция Дунавски район с център 

Плевен; Басейнова дирекция Черноморски район с център 

Варна, Басейнова дирекция Източнобеломорски район с 

център Пловдив и Басейнова дирекция Западнобеломорски 

район с център Благоевград“. 

Предложение: Може би е по-коректно да се изпишат 

наименования на юридическите лица, а именно: БД 

„Дунавски район“ (БДДР), БД „Черноморски район“ 

(БДЧР), БД „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и БД 

„Западнобеломорски район“ (БДЗБР), без да се дописва 

„център ..Х..“. Среща се и на стр. 16, 21, възможно е и 

другаде.  

Мотиви: „център ..Х..“ е част от старото наименование на 

басейновите дирекции, което от няколко години не е 

актуално 

Приема се. Текстовете са коригирани навсякъде в 

насоките за кандидатстване и приложенията. 

2. По т. 13.2. Извършване на проучвания, оценки, 

анализи, разработки във връзка с ПУРБ за периода 

2022 – 2027 г. по текста: - Разработване и актуализация на 

система за класификация за качеството на повърхностните 

води за питейно-битово водоснабдяване свързана с 

оценката на състоянието на защитените територии: 

Предложение: Да отпадне (ако е възможно), с мотива, че 

Приема се по принцип. Текстът е променен, в 

съответствие с предложението на дирекция „УВ“, 

описано към т. 9.2. по-долу в таблицата. 
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При последните обсъждания през май, 2018 г. бе решено 

тази дейност да отпадне, тъй като в момента съществува 

Наредба 12/2002 г. за оценка на тези ЗЗВ, а в същото време 

и стандарти и норми за оценка на повърхностни води 

(Наредба Н-4/20112 г.). По този начин системата за 

класификация на посочените ЗЗВ е въпрос на съчетаване на 

съществуващите нормативи съгласно изискванията на РДВ. 

3. По т. 13.2. Извършване на проучвания, оценки, 

анализи, разработки във връзка с ПУРБ за периода 

2022 – 2027 г. по текстовете: 

- Валидиране на типологията и класификационната система 

в България за оценка на екологично състояние на 

повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и 

"преходни води"; 

- Потвърждаване на типологията и системата за 

класификация за оценка на екологичното състояние на 

повърхностни водни тела. 

Предложение: Имената на посочените дейности да се 

променят по следния начин: 

- Валидиране на типологията в България на 

повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и 

"преходни води" и класификационната система за оценка 

на екологично състояние за категории "река" и "езеро"; 

- Актуализиране на системата за класификация за оценка 

на екологичното състояние на повърхностните водни тела 

Приема се по принцип. Текстът е променен, в 

съответствие с предложението на дирекция „УВ“, 

описано към т. 9.2. по-долу в таблицата. 
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от категория „преходни води”. 

или да отпадне втората дейност „-Потвърждаване на 

типологията и системата за класификация за оценка на 

екологичното състояние на повърхностни водни тела“, с 

мотивите, че термините „валидиране” и „потвърждаване” 

са идентични, като се базират на резултатите от извършени 

проучвания и оценки съгласно изискванията на РДВ. 

Затова двете дейности по своя смисъл също са идентични. 

Има разлика между термините „валидиране” и 

„актуализиране”, тъй като вторият обозначава междинен, 

незавършен процес на валидиране (напр. за 

класификационната система на преходните води в БГ) 

4. По т. 13.2. Извършване на проучвания, оценки, 

анализи, разработки във връзка с ПУРБ за периода 

2022 – 2027 г. по текста: - Определяне на капацитета на 

водните тела по отношение на натиск от биогенни 

вещества: 

Предложение: Да се допълни със „..., специфични 

замърсители и приоритетни вещества” или да остане 

„....по отношение на натиск от замърсители“, тъй като 

при подготовката на спецификациите за отделните теми в 

ПУРБ тези замърсители също бяха предвидени и включени 

в калкулациите. 

Приема се по принцип. Текстът е променен, в 

съответствие с предложението на дирекция „УВ“, 

описано към т. 9.2. по-долу в таблицата. 

5. По т. 13.5. Актуализация на ПУРБ с период на 

действие 2022 – 2027 г. в т.ч. по текстовете: - Анализ на 

Приема се по принцип. Текстът е променен, в 

съответствие с предложението на дирекция „УВ“, 

описано към т. 9.4. по-долу в таблицата. 



 

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 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за 

периода 2022-2027 г.“ 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/Наименование 

Дата на получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви 

за неприетите коментари/предложения/възражения 

 
 

4 | 22 

 

  

икономическата ефективност на програмите от мерки в 

ПУРБ; 

- Актуализация на ПУРБ и каталога от мерки. 

Предложение: Не е необходимо да са като отделни теми. 

Може да се преработи по следния начин:„– Актуализация 

на ПУРБ и каталога от мерки, включително анализ на 

икономическата ефективност на програмите от мерки в 

ПУРБ“, с мотива, че актуализацията на ПУРБ и каталога от 

мерки включва и Анализ на икономическата ефективност 

на програмите от мерки в ПУРБ. 

6. По т. 13.9. Видове недопустими дейности по текста: -

дейности, за изпълнението на които вече е било 

предоставено финансиране със средства от ЕСИФ или чрез 

други инструменти на Европейския съюз, както и с други 

публични средства, различни от тези на бенефициента: 

Предложение: Необходима е внимателна преценка, дали 

финансираните теми през 2014 г. със средства от 

Държавния бюджет („Оценка на дифузното замърсяване” и 

особено „Актуализиране на класификационната 

система и типологията ...” не попадат в посочената 

хипотеза, тъй като от втората почти не бяха използвани 

резултати за вторите ПУРБ. 

Получено е становище на дирекция „УВ“ 

(описано по-долу в таблицата), съгласно което 

дейността е предложено да се преформулира, 

както следва „Актуализиране на системата за 

класификация за оценка на екологичното 

състояние на повърхностните водни тела от 

категория „преходни води”. Предложението е 

прието. 

7. По т. 15. Допустими целеви групи, по текста „МОСВ, 

басейнови дирекции, ИАОС, общини, населението в 

страната“. 

Приема се по принцип. Текстът е коригиран, 

съгласно предложението на дирекция „УВ“, 

описано по-долу към т. 12 от коментарите на 
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Предложение: Би могло да се напише обобщено: „МОСВ, 

басейнови дирекции, ИАОС и заинтересованите страни в 

управлението на водите и населението в страната“, тъй 

като ако под „допустими целеви групи“ се има предвид 

заинтересованите страни от ПУРБ, то изброените 

институции не са изчерпателни. 

дирекцията, както следва: „МОСВ, басейнови 

дирекции, ИАОС, общини, водоползватели, 

страни заинтересовани от управлението на 

водите, населението в страната.“ 

8. По т. 16. Приложим режим на минимални/държавни 

помощи по текста „ПУРБ съдържат общо описание на 

характеристиките на района за басейново управление на 

водите, вкл. карти с местоположението и границите на 

повърхностните и подземните водни тела, карти на 

екорегионите и на типовете повърхностни водни тела, 

определяне на референтните условия за типовете 

повърхностни водни тела“: 

Предложение: Да се преработи по следния начин: „ПУРБ 

съдържат общо описание на характеристиките на района 

за басейново управление на водите, вкл. карти с 

местоположението и границите на повърхностните и 

подземните водни тела, тяхната характеристика, карти 

на екорегионите, категориите и на типовете 

повърхностни водни тела, определяне на референтните 

условия за типове те повърхностни водни тела“, тъй като 

са пропуснати основни теми от характеристиката на РБУ – 

описанието на водните тела, в т.ч. дали повърхностните 

водните тела са естествени, изкуствени, 

Не се приема. Предложението не води до промяна 

на текста по смисъл. Описанието е разписано 

общо, за целите на т.16 от насоките, като по тази 

точка, както и по проекта на насоките с всички 

приложения към него е изразено становище на 

Министерство на финансите относно 

приложимостта на правилата в областта на 

държавните помощи. Описание на съдържанието 

на ПУРБ, с посочване на съответните разпоредби 

от нормативната уредба, е направено към т. 6 на 

проекта на насоки за кандидатстване.  
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силномодиицирани, основната и допълнителната 

характеристика на подземните водни тела и категориите 

повърхностни води. 

2. Дирекция 

„УВ“, 

съвместно с 

четирите 

басейнови 

дирекции 

28.08.2018 г. 

13:34 ч. по ел. 

поща 

По проекта на насоки за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“: 

1. По т.6. Цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата и очаквани 

резултати, изречение: „Интегрираното управление на 

водите, в т.ч. оценката на състоянието им, се 

осъществява на ниво райони за басейново управление на 

водите, на основата на планове за управление на речните 

басейни (ПУРБ) с включени Програми от мерки към тях.“. 

Предложение за преформулиране на изречението по 

следния начин „Интегрираното управление на водите, в т.ч. 

оценката на състоянието им, се осъществява на ниво 

райони за басейново управление на водите, на основата на 

планове за управление на речните басейни (ПУРБ), 

неразделна част от които са Програмите от мерки“. 

Приема се. Текстът е преформулиран съгласно 

предложението. 

2. По т.6. Цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата и очаквани 

резултати, изречение: „През 2017 г. ПУРБ за периода 

2016-2021 г. са представени на Европейската комисия 

(ЕК), с което е потвърдено изпълнението на 

предварителното условие 6.1. „Воден сектор“ за 

Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 

Приема се. Текстът е допълнен съгласно 

предложението. 
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фонд, имащо отношение към изпълнението на 

приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.“ 

Предложение за допълване на изречението по следния 

начин: „През 2017 г. ПУРБ за периода 2016-2021 г. са 

представени на Европейската комисия (ЕК), с което е 

изпълнено изискването на директивата и е потвърдено 

изпълнението на предварителното условие 6.1. „Воден 

сектор“ за Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд, имащо отношение към изпълнението 

на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.“ 

3. По т.6. Цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата и очаквани 

резултати, изречение: „Съгласно чл. 13, параграф 7 от 

РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ трябва да се 

преразглеждат и актуализират на всеки 6 (шест) години 

след първоначалното им публикуване, което за РБългария 

е било през 2010 г.“ : 

Предложение за промяна на текста по следния начин: 

„Съгласно чл. 13, параграф 7 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, 

ПУРБ трябва да се преразглеждат и актуализират на 

всеки 6 (шест) години. Съгласно чл. 13, параграф 6 от РДВ 

и § 138, ал.1 от ЗИД на ЗВ, обн., ДВ., бр.65/2006 г. първите 

ПУРБ се публикуват не по-късно от 22.12.2009 г.“.  

Приема се. Текстът е променен съгласно 

предложението. 

4. По т.6. Цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата и очаквани 

Приема се. Текстът е променен съгласно 

предложението. 
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резултати, изречение: „Процесът на актуализирането на 

ПУРБ за периода 2022-2027г. (ПУРБ 2022-2027г.), освен 

актуализиране на информацията по чл. 157, ал. 1 от ЗВ 

включва и дейностите по чл. 159, ал. 2 от ЗВ като 

извършване/преразглеждане на характеристиките на 

района за басейново управление (вкл. на данни и набиране 

на нови данни), оценка на степента на изпълнение на 

целите за опазване на околната среда, определяне на нови 

цели или актуализация на целите за опазване на околната 

среда, актуализация/предложение на нови мерки и т.н.“ 

Предложение за промяна на текста по следния начин: 

„Актуализираните ПУРБ, включително ПУРБ за периода 

2022-2027г. (ПУРБ 2022-2027г.), освен актуализиране на 

информацията по чл. 157, ал. 1 от ЗВ - 

актуализиране/преразглеждане на характеристиките на 

района за басейново управление базата на актуализиране 

на информацията и набиране на нови данни, оценка на 

риска и на състоянието на водните тела, оценка на 

степента на изпълнение на целите за опазване на 

околната среда, определяне на нови цели или актуализация 

на целите за опазване на околната среда, 

актуализация/предложение на нови мерки и т.н , включват 

и информацията съгласно чл. 159, ал. 2 от ЗВ –  за 

изменения или актуализация на предходния план, преглед 

на приложените изключения, оценка на изпълнението на 

целите и обяснение за причините за непостигнатите цели, 
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мерките които не са изпълнени и причините за това и 

приложените допълнителни мерки за постигане на 

целите.“ 

5. По т.6. Цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата и очаквани 

резултати, изречение: „Актуализираните ПУРБ 2022-2027 

г. следва да съобразят мотивирано и по подходящ начин 

коментарите от страна на ЕК, направени в рамките на 

прегледа на вторите ПУРБ за периода 2016-2021 г.“ 

Предложение за допълване на текста по следния начин: 

„Актуализираните ПУРБ 2022-2027 г. следва да съобразят 

мотивирано и по подходящ начин коментарите и 

препоръките на ЕК, направени в рамките на прегледа на 

вторите ПУРБ за периода 2016-2021 г.“ 

Приема се. Текстът е допълнен съгласно 

предложението. 

6. По т.6. Цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата и очаквани 

резултати, изречение: „Целта на предоставяната 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 

подготовка и актуализиране на ПУРБ за периода 2022-

2027 г. за четирите района на басейново управление на 

водите – Дунавски, Източнобеломорски, Черноморски и 

Западнобеломорски, в т.ч. и извършване на процедурата по 

екологична оценка по реда на глава шеста на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за 

съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното 

Приема се. Текстът е променен съгласно 

предложението. 
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разнообразие (ЗБР) за проектите на актуализираните 

ПУРБ за периода 2022-2027 г.“  

Предложение за промяна по следния начин: „Целта на 

предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по 

процедурата е разработване на актуализирани ПУРБ за 

периода 2022-2027 г. за четирите района на басейново 

управление на водите – Дунавски, Източнобеломорски, 

Черноморски и Западнобеломорски, в т.ч. и извършване на 

процедурата по екологична оценка по реда на глава шеста 

на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка 

за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР) за проектите на актуализираните ПУРБ 

за периода 2022-2027 г.“ 

7. По т. 11. Допустими кандидати, изречение: „В 

продължение на добрата практика за осигуряване на 

единен национален подход за четирите плана, приложена 

за ПУРБ за периода 2016-2021 г., актуализацията на 

ПУРБ 2022-2027 г. е предвидено да се изпълнява на 

национално ниво от МОСВ чрез дирекция УВ – допустим 

кандидат по настоящата процедура.“ 

Предложение за допълване в края на изречението на текст 

„…, съвместно с четирите Басейнови дирекции.“ 

Не се приема.  

Т.11 от насоките за кандидатстване се отнася за 

допустими кандидати, докато Басейновите 

дирекции за конкретната процедура са 

определени като допустими партньори, което е 

разписано подробно в следващата т.12. 

Допустими партньори на насоките. 

8. По т.12. Допустими партньори, изречение: 

„Дейностите по актуализиране на ПУРБ 2022-2027 г. (вкл. 

извършването на необходимите проучвания и събиране на 

Приема се. Текстът е допълнен съгласно 

предложението. 
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липсващи данни) следва да се изпълняват съвместно с 

партньорите по процедурата - четирите Басейнови 

дирекции.“ 

Предложение за допълване на текста по следния начин: 

„Дейностите по актуализиране на ПУРБ 2022-2027 г. (вкл. 

извършването на необходимите проучвания и събиране на 

липсващи данни, разработване на подходи и методики) 

следва да се изпълняват съвместно с партньорите по 

процедурата - четирите Басейнови дирекции.“ 

9. По т.13. Дейности, допустими за финансиране, по 

посочените допустими дейности: 

9.1. По 13.1. Подготовка на проектното предложение, 

вкл. подготовка на документация за възлагане на 

обществени поръчки, извършване на проучвания, изготвяне 

на аналитични документи, необходими за целите на 

подготовка на проекта 

 

Предложение за промяна на допустимата дейност както 

следва: „13.1. Подготовка на проектното предложение,  

извършване на проучвания, изготвяне на аналитични 

документи, необходими за целите на подготовка на 

проектното предложение.“ 

 

 

Приема се. Текстът е променен, съгласно 

предложения. 

 

 

9.2. По 13.2. Извършване на проучвания, оценки, 

анализи, разработки във връзка с ПУРБ за периода 

2022 – 2027 г. в т.ч. (но не само): 

Приема се. Текстът е променен, съгласно 

предложения. 
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- Оценка на хидроморфологично състояние и разработване 

на методики; 

- Разработване на критерии на национално ниво за 

идентифициране на значими замърсявания от дифузни 

източници и прилагане на модел; 

- Валидиране на типологията и класификационната система 

в България за оценка на екологично състояние на 

повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и 

"преходни води"; 

- Актуализация на първоначално определените фонови 

концентрации на химичните елементи за повърхностни 

води и усъвършенстване на методиката за химичното 

състояние и чрез отчитане влиянието на климатичните 

параметри върху състоянието на повърхностните води; 

- Преочертаване и характеризиране на подземните водни 

тела, с отчитане на водните тела, съдържащи пресни 

минерални води; 

- Оценка на количественото и на химичното състояние на 

подземните водни тела; 

- Проучване състоянието и миграцията на есетровите риби 

в р. Дунав; 

- Актуализация на икономическия анализ на 

водоползването; 

- Изследвания във връзка с измененията на климата, 

включително Разработване на План за управление на 

засушаването, за целите на ПУРБ; 
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- Определяне на екологичния капацитет на комплексните и 

значими язовири от Приложение 1 на Закона за водите (с 

изключение на тези за питейно-битово водоснабдяване) за 

осъществяване на сладководно рибовъдство, съгласно 

методиката, разработена по проект FISHFARMING 
 

Предложение за промяна по следния начин: 13.2. 

Извършване на проучвания, оценки, анализи, 

разработки във връзка с ПУРБ за периода 2022 – 2027 г. 

за характеризиране на районите за басейново 

управление, натиск, въздействие, оценка на риска и 

оценка на състоянието, нови мониторингови 

програми,при вземане предвид на изменението на 

климата в т.ч. (но не само): 

- Разработване/актуализиране на методики за: определяне 

на екологичния отток, за определяне на силно 

модифицирани водни тела, за определяне на химичното 

състояние, за отразяване на въздействието на изменението 

на климата върху състоянието на повърхностните води, за 

определяне на праговите стойности на замърсителите на 

подземни води; 

-Разработване и актуализация на система за класификация 

за качеството на повърхностните води за питейно-битово 

водоснабдяване свързана с оценката на състоянието на 

зоните за защита,  

- Разработване и актуализация на критерии за установяване 
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на значителни замърсявания от дифузни източници; 

- Оценка на натиска, въздействието, риска и оценка на 

екологично състояние на повърхностни водни тела, въз 

основа на хидро-морфологични въздействия; 

- Валидиране на типологията в България на 

повърхностните водни тела от категории "река", "езеро" и 

"преходни води" и класификационната система за оценка 

на екологично състояние за категории "река" и "езеро; 

- Актуализиране на системата за класификация  за оценка 

на екологичното състояние на повърхностните водни тела 

от категория „преходни води”; 

- Оценка на натиска, въздействието, риска и химичното 

състояние на повърхностни водни тела; 

- Преочертаване и характеризиране на подземните водни 

тела, с отчитане на водните тела, съдържащи пресни 

минерални води; 

- Оценка на натиска, въздействието, риска и 

количественото и на химичното състояние на подземните 

водни тела; 

- Определяне на капацитета на водните тела по отношение 

на натиск от замърсители; 

- Актуализация на икономическия анализ на 

водоползването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. По 13.3. Консултации със заинтересованите страни 

на междинен преглед на значимите проблеми. 

Приема се. Текстът е променен, съгласно 

предложения. 
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Предложение за промяна на текста, както следва: 

Консултации със заинтересованите страни и широката 

общественост на всеки етап от разработване на ПУРБ 

2022-2027 г. 

9.4. По 13.5. Актуализация на ПУРБ с период на 

действие 2022 – 2027 г. в т.ч.: 

- Анализ на икономическата ефективност на програмите от 

мерки в ПУРБ; 

- Актуализация на ПУРБ и каталога от мерки; 

- Консултации със заинтересованите страни и широката 

общественост на всеки етап от разработване на ПУРБ 2022-

2017 г.; 

- Извършване на Екологична оценка на проекта на ПУРБ 

2022-2027 г. и консултации. 

Предложение за промяна на текстовете, както следва: 

13.5. Актуализация на ПУРБ с период на действие 2022 

– 2027 г. в т.ч.: 

- Актуализация на ПУРБ, вкл.актуализация на, екологични 

цели, изключения  и  и др.; 

- Актуализация на каталога от мерки, включително 

примерни ценови допускания  

- Актуализация на програмата от мерки, включително по 

отношение изменението на климата и анализ на 

икономическата й ефективност. 

Приема се. Текстът е променен, съгласно 

предложения. 
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г.; 

- Извършване на Екологична оценка на проекта на ПУРБ 

2022-2027 г. и консултации по ЕО. 

9.5. Предложение след 13.6. Разработване на помощни 

средства за оценка, включително модели да се включи 

изречение: „Възможно е разработване на статистически 

и изчислителни инструменти за оценка, модели за оценка 

на замърсяването  на водните тела, модели за воден 

баланс и др.“ 

Приема се по принцип. Включен е следния текст:  

„Разработване на статистически и 

изчислителни инструменти  за оценка, модели за 

оценка на замърсяването на водните тела, 

модели за воден баланс и др., при необходимост.“ 

 

9.6. Да се включи нова дейност като 13.7. Осигуряване на 

координация и съгласуваност на изпълнението на 

дейностите от проекта с мотива, че тази дейност е 

свързана с изпълнение на проекта (Управляваш комитет и 2 

работни групи във връзка със споразумението със 

Св.Банка, описани детайлно в аналогичния и вече одобрен 

проект за ПУРН) – а не с управление, за което ще се 

приложи чл.55, ал.1, т.4, а там дейности свързани с 

изпълнение са недопустими. 

Приема се Включена е предложената дейност 

13.7., като е променена номерацията на 

следващите дейности. 

 

9.7. По текста на стр. 8 „Преди подаване на проектното 

предложение, в случай че същото включва компоненти 

на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

(компютърен хардуер, софтуер, лицензи и др.), 

кандидатът трябва да предвиди необходимото време за 

изпълнение на задълженията, произтичащи от 

Не се приема. Предложението е редакционно по 

вече стандартизиран текст в насоките за 

кандидатстване по процедури по ОПОС 2014-

2020 г. 
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разпоредбата на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното 

управление, като предостави за утвърждаване от 

председателя на Държавна агенция „Електронно 

управление“ подготвеното си във финален вариант 

проектно предложение. При подаването на проекта 

трябва да бъде приложено писмо от Държавна агенция 

„Електронно управление“, с което председателят на 

агенцията го утвърждава. Допълнителна информация 

относно процедурата по предоставяне за утвърждаване 

на проектни предложения можете да намерите на 

интернет страницата на Държавна агенция „Електронно 

управление“ (https://www.e-gov.bg/bg/8).“ 

Предложение за промяна на текста, както следва: „В  

проектното предложение, в случай че същото 

предвижда компоненти на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) (компютърен 

хардуер, софтуер, лицензи и др.), кандидатът трябва да 

предвиди необходимото време за изпълнение на 

задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл. 7в, 

т. 11 от Закона за електронното управление, за 

утвърждаване от председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“. 

9.8. По т.13.7. Организация и управление на проекта, 

изречение „То обхваща изпълнението на дейностите по 

подготовка на документите, необходими за извършване на 

Приема се. Текстът е допълнен, съгласно 

предложението. 

 

https://www.e-gov.bg/bg/8)
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плащания и за верификация на разходите, мониторинг и 

докладване, информация и комуникация и съхранение на 

документите по проекта.“ 

Предложение за допълване на текста, както следва: „То 

обхваща организиране, координиране и контрол за 

изпълнението на дейностите, подготовка на 

документите, необходими за извършване на плащания и за 

верификация на разходите, мониторинг и докладване, 

информация и комуникация и съхранение на документите 

по проекта.“ 

9.9. На стр. 9 по изречение: „Той следва да посочи начина 

на определяне на всеки от членовете на екипа за 

управление на проекта като уточни дали съответното 

лице ще бъде определено по реда на Закона за 

обществените поръчки или за член на екипа ще бъде 

определен служител на кандидата (дирекция УВ и 

партньорите).“ 

Предложение за промяна на текста по следния начин: 

„Той следва да посочи начина на определяне на всеки от 

членовете на екипа за управление на проекта като уточни 

дали съответното лице ще бъде външен експерт, 

определен по реда на Закона за обществените поръчки или 

за член на екипа ще бъде определен служител на 

кандидата (дирекция УВ, и партньорите) или на други 

дирекции в Министерството на околната среда и 

Приема се. Текстът е допълнен, съгласно 

предложението. 
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водите.“ 

10. По т.14.2. Общи условия за допустимост на 

разходите по процедурата, на стр.11-12 се предлага 

включването на следния текст: „В съответствие с ПМС № 

189/2016 г., бенефициентът определя екипи, отговорни за 

управлението и/или изпълнението на проекта като 

разходите за тях са допустими, когато: 

- управлението и/или изпълнението се осъществява само 

от служители на бенефициента; 

- в управлението и/или изпълнението на проекта са 

включени и външни за бенефициента лица – при 

необходимост от специфична експертиза и/или липса на 

достатъчен собствен административен капацитет; 

- управлението и/или изпълнението се осъществява изцяло 

от външни за бенефициента лица, избрани в съответствие 

с националното законодателство.“ 

Приема се. Текстът е допълнен, съгласно 

предложението. 

11. По т.14.3. Детайлно описание на допустимите за 

финансиране разходи се предлага включване на нов 

допустим разход:  

„ІІІ. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 

6.Възнаграждения – брутни суми за физически лица, пряко 

свързани с основните дейносит; 

7.Осигуровки за сменка на работодател; 

8. Разходи за командировки.“ 

с мотива, че предложението е във връзка с определяне на 

нова дейност, която ще е свързана с изпълнение на проекта 

Не се приема. Разходът по приетата по 

предложение на дирекция „УВ“ нова дейност 

13.7. се отнася към І. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, 2. 

Разходи за специализирани услуги, пряко 

свързани с изпълнението на проекта.  
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(Управляващ комитет и 2 работни групи във връзка със 

споразумението със Св.Банка, описани детайлно в 

аналогичния проект за ПУРН) – а не с управление, за което 

ще се приложи чл.55, ал.1, т.4, а там дейности свързани с 

изпълнение са недопустими. 

12. По т. 15. Допустими целеви групи, по текста „МОСВ, 

басейнови дирекции, ИАОС, общини, населението в 

страната“. 

Предложение за промяна на текста, както следва: „МОСВ, 

басейнови дирекции, ИАОС, общини, водоползватели, 

страни заинтересовани от управлението на водите, 

населението в страната.“ 

Приема се. Текстът е променен, съгласно 

предложението. 

13. По т.16. Приложим режим на минимални/държавни 

помощи се предлага допълване на текста: „Съгласно 

чл.157, ал.1 от ЗВ ПУРБ съдържат общо описание на 

характеристиките на района за басейново управление на 

водите (вкл. карти с местоположението и границите на 

повърхностните и подземните водни тела, карти на еко 

регионите и на типовете повърхностни водни тела, 

определяне на референтните условия за типовете 

повърхностни водни тела), кратък преглед на значимите 

видове натиск и въздействие в резултат от човешка 

дейност върху състоянието на повърхностните води и 

подземните води (вкл. оценка на замърсяването от 

точкови източници, оценка на замърсяването от дифузни 

източници, включително преглед на ползването на земите, 

Не се приема, с мотивите по т.8 от коментарите 

на БД ИБР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за 

периода 2022-2027 г.“ 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/Наименование 

Дата на получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви 

за неприетите коментари/предложения/възражения 

 
 

21 | 22 

 

  

оценка на въздействието върху количеството на водите, 

включително водовземанията, анализ на други въздействия 

в резултат от човешка дейност върху състоянието на 

водите), списък и карти на зоните за защита на водите, 

карти на мрежите…“  

както следва: 

„Съгласно чл.157, ал.1 от ЗВ ПУРБ съдържат общо 

описание на характеристиките на района за басейново 

управление на водите (вкл. карти с местоположението и 

границите на повърхностните и подземните водни тела, 

тяхната характеристика, карти на еко регионите, 

категориите и на типовете повърхностни водни тела, 

определяне на референтните условия за типовете 

повърхностни водни тела), кратък преглед на значимите 

видове натиск и въздействие в резултат от човешка 

дейност върху състоянието на повърхностните води и 

подземните води (вкл. оценка на замърсяването от 

точкови източници, оценка на замърсяването от дифузни 

източници, включително преглед на ползването на земите, 

оценка на въздействието върху количеството на водите, 

включително водовземанията, анализ на други въздействия 

в резултат от човешка дейност върху състоянието на 

водите), списък и карти на зоните за защита на водите, 

програми за мониторинг на повърхностните води, 

подземните води и зоните за защита на водите, карти на 

мрежите…“ 
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14. По т.16. Приложим режим на минимални/държавни 

помощи се предлага допълване на изречение: „ПУРБ за 

периода 2016 – 2021 г. са разработени за четирите района 

за басейново управление и са приети с Решения на 

Министерски съвет. Съгласно чл. 159, ал. 1 от ЗВ ПУРБ се 

преразглеждат и актуализират на всеки 6 години.“ 

както следва:  

„Вторите ПУРБ за периода 2016 – 2021 г. са разработени 

за четирите района за басейново управление и след широко 

обществено обсъждане с всички заинтересовани страни 

са приети с Решения на Министерски съвет.“ 

Не се приема, с мотивите по т.8 от коментарите 

на БД ИБР. 
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