
 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

 Публикувано на 11.08.2022 г.  

№, дата на 

получаване 
Въпрос Разяснение от УО 

№ 1 от 

28.07.2022 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

Молим за разяснение по следния текст, от 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите: 

3. При условие, че кандидата няма подадени проектни 

предложения по обявените през 2022 г. процедури: 

3.1. № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към 

тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 

г. 

3.2 № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от ПРСР 2014 – 2020 г. 

може да подаде и едно проектно предложение по процедура 

 

Максималният брой проектни предложения, които може да 

подаде кандидат община по четирите обявени процедури е 

две. 

Пример: Ако кандидатът подаде едно проектно предложение 

по процедура BG06RDNP001-7.021 – Вода, той може да 

подаде още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде едно проектно предложение по 

процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища, той може да 

подаде още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде едно проектно предложение по 

процедура BG06RDNP001-7.017 – Улици, той може да подаде 

още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност, той може да 

избере да подаде още едно проектно предложение по една от 

следните процедури - BG06RDNP001-7.021 – Вода или 

BG06RDNP001-7.019 – Пътища, или BG06RDNP001-7.017 – 

Улици. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

№ BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

4. При условие, че един кандидат има подадено проектно 

предложение по обявената през 2022 г. процедура № 

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., може да 

подаде и не повече от едно проектно предложение по 

процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към 

тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 

г. 

ВЯРНО ЛИ Е НАШЕТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ ПО 

НАСТОЯЩИЯТ ПРИЕМ ЕДНА ОБЩИНА МОЖЕ ДА 

ПОДАДЕ САМО ЕДИН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ В 

УЛИЦИ, ИЛИ В ПЪТ, ИЛИ ВЪВ ВИК, А АКО 

ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПОДАДЕ ВТОРИ ПРОЕКТ, ТО ТОЙ 

МОЖЕ ДА Е САМО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩИНСКИ СГРАДИ? 

 

№ 2 от 

29.07.2022 г. 

 

Уважаеми госпожи/господа, 

Моля за разяснения относно броя и вида на проектните 

предложения, които една община може да подаде общо по 

отворените за кандидатстване четири процедури по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г.: 

BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“; 

BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към 

1. Кандидатите общини могат да подават по едно проектно 

предложение по конкретна процедура. Ако са подали по 

няколко проектни предложение по една процедура, ще се 

разглежда последното подадено по време проектно 

предложение по конкретната процедура. Пример: Ако са 

подадени три проектни предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.021 - Вода, ще се разглежда последното 

подадено по време проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.021 - Вода. 

2.  

Виж отговор на запитване № 1 от 28.07.2022 г. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

тях“; 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“; 

BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция 

и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските 

райони“. 

Въпросите, на които бихме искали да получим отговор са: 

1. Само по едно проектно предложение по всяка една от 

четирите процедури ли може да подаде една община-

кандидат? 

2. Подавайки по едно предложение по процедура, какъв е 

максималният броя на проектите, които една община може да 

подаде общо по четирите отворени процедури  и при какви 

условия?: 

 - ако една община подаде проект по процедура „Улици”, 

може ли да кандидатства и по процедурите „Пътища”, 

„Енергийна ефективност” и „Вода” и ако да - по всички тях, 

по част от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може 

да подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Пътища”, 

може ли да кандидатства и по процедурите „Улици”, 

„Енергийна ефективност” и „Вода” и ако да - по всички тях, 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

по част от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може 

да подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Енергийна 

ефективност”, може ли да кандидатства и по процедурите 

„Пътища”, „Улици” и „Вода” и ако да - по всички тях, по част 

от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може да 

подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Вода”, може 

ли да кандидатства и по процедурите „Пътища”, „Улици” и 

„Енергийна ефективност” и ако да - по всички тях, по част от 

тях, по кои конкретно и колко проекта общо може да подаде? 

 

Предварително Ви благодаря за отговора! 

 

№ 3 от 

29.07.2022 г. 

 

Уважаеми госпожи/господа, 

Към общественото обсъждане на процедурата за подбор е 

обяснено, че следва да са регистрирани общо 5 отклонения в 

качеството на питейната вода съгласно Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели без значение в броя на протоколите и 

показателите в тях.  

„В подкритерий 1.2 към критерии за подбор 1 от Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

7.021 – ВОДА, са посочени изискванията за съответствие с 

критерия, а именно: най-малко 5 регистрирани отклонения, 

При доказване на съответствие с изискванията на  

подкритерий 1.2 ще се признават протоколи за отклонения в 

качеството на питейната вода, издадени и през 2022 г. 

Протоколите трябва да са издадени до датата на подаване на 

проектното предложение, съгласно изискването на 

подкритерий 1.2 и т. 2 от Раздел 24.2 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на проектни 

предложения“ от УК. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

което се доказва с документ, представен от кандидата и 

издаден от съответната Регионална здравна инспекция 

(РЗИ) в годината на обявяване на приема, но не по-късно от 

датата на подаване на проектното предложение. Т.е., 

водещ фактор за доказване съответсвие с критерия е броят 

на отклоненията (без значение по какви и колко показатели 

са те) и обстоятелството да бъде доказано с документ 

издаден от съответната Регионална здравна инспекция 

(РЗИ), без значение от броя на издадените документи 

(протоколи). 

В допълнение, Ви обръщам внимание, че въпросът касае 

тълкуване на критерии за подбор и не е предмет на 

общественото обсъждане. В тази връзка при възникнали 

неясноти, могат да бъдат задавани въпроси по реда на чл. 

26, ал. 8 от Закона за управление на средствата от 

европейските фондове при споделено управление“. 

Предвид последното изречение, желаем да получим 

разяснение за прилагане на подкритерий 1.2, а именно ще се 

признават ли протоколи за отклонения в качеството на 

питейната вода съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 

издадени през тази година, тъй като не е ясно разписано?  

Нашето мнение е, че би следвало да се признават такива 

протоколи, тъй като на първо място желаем да отбележим, че 

ние кандидатите следва тепърва да набавяме документи по 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

процедурата за подбор, предвид че яснотата за тях е 

определена към датата на отваряне на приема (25.07.2022 г.)  

На второ място, считаме, че най-точното определяне 

качеството на питейната вода съгласно Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. е към датата на подаване на проектното 

предложение, а именно от тази година. 

 

№ 4 от 

29.07.2022 г. 

 

Уважаеми г-жи и г-да, 

Във връзка с предоставената възможност за искане на 

разяснения по Условията за кандидатстване, моля за следните 

разяснения: 

По отношение на Критерий 1.1 „воден стрес“ 

1. В случай на проект за реконструкция на водопровод в едно 

населено място и част от довеждащ/транзитен водопровод 

захранващ друго населено място (като другото населено 

място не е предмет на инвестицията), събира ли се броят на 

установените аварии от съответния консолидиран ВиК 

оператор и в случай, че те общо са 5 ще бъдат ли присъдени 

точки по показател 1.1 „воден стрес“? 

2. В случай, че в инвестицията са включени водопроводни 

системи на две населени места, като всяко от тях има 

установен по-малко от 5 броя аварии, но общо имат 

установени над 5 аварии, ще бъдат ли присъдени точки по 

подкритерий 1.1 „воден стрес“. 

3. Моля за разяснение. Какво се има предвид „…за 

1. Не, не се събира броят на аварите. Всяко едно населено 

място, на чиято територия ще се изпълнява проекта, следва да 

има минимум по 5 аварии. 

2. Всяко едно населено място, на чиято територия ще се 

изпълнява проекта, следва да има минимум по 5 аварии. 

3. Съответствието с критерия се доказва с документ, 

представен от кандидата и издаден от съответната Регионална 

здравна инспекция (РЗИ) в годината на обявяване на приема, 

но не по-късно от датата на подаване на проектното 

предложение. За крайна дата при отчитане на последните три 

години ще се счита датата на подаване на проектното 

предложение. 

4. Не, не се събира броят на регистрираните отклонения в 

качеството на питейната вода. Всяко едно населено място, на 

чиято територията ще се изпълнява проекта, следва да има 

минимум по 5 регистрирани отклонения. 

5. Всяко едно населено място, на чиято територията ще се 

изпълнява проекта, следва да има минимум по 5 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

последните 3 години, предхождащи датата на приема ..? 

- Датата на обявяване на процедурата, т.е от 22.07.2019 до 

22.07.2022 г., 

- Датата посочена за краен срок за получаване на проектни 

предложения, т. е от 25.11.2019 до 25.11.2022 г. или 

- Последните три календарни години, т.е 2019, 2020 и 2021 г. 

По отношение на Критерий 1.2 „Лошо качество на питейната 

вода“ 

4. В случай на проект за реконструкция на водопровод в едно 

населено място и част от довеждащ/транзитен водопровод 

захранващ друго населено място (като другото населено 

място не е предмет на инвестицията), събира ли се броят на 

регистрираните отклонения в качеството на питейната вода 

(съгласно Наредба № 9 от 16.03.2021 г. за качеството на 

водата предназначена за питейно-битови цели) и в случай, че 

те общо са над 5 ще бъдат ли присъдени точки по показател 

1.2 „лошо качество на питейната вода“? 

5. В случай, че в инвестицията са включени водопроводните 

системи на две населени места, като всяко от тях има 

регистрирани по-малко от 5 броя отклонения, ще бъдат ли 

присъдени точки по подкритерий 1.2 ‚лошо качество на 

питейната вода“. 

6. Могат ли 5-те отклонения да се отнасят само за един 

показател, но отразени в изследвания по различно време, за 

да бъдат присъдени точки по показател 1.2 „лошо качество на 

регистрирани отклонения. 

6. Да, могат. В подкритерий 1.2 са посочени изискванията за 

съответствие с критерия, а именно: най-малко 5 регистрирани 

отклонения. Водещ фактор за доказване съответствие с 

критерия е броят на отклоненията (без значение по какви и 

колко показатели са те) и обстоятелството да бъде доказано с 

документ, издаден от съответната Регионална здравна 

инспекция (РЗИ), без значение от броя на издадените 

документи (протоколи). 

7. Да, могат.  

8. В критерий 2 „Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие“ няма заложено изискване за проследяване на 

факти и обстоятелства през последните 3 години. 

9. При реконструкция на водопроводната мрежа в две 

отделни населени места, точки по критерий 2 „Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги, и обхвата на териториално въздействие“ ще получи 

населеното място с по-голям брой население. 

10. При реконструкция на водопроводната мрежа в две 

отделни населени места не се счита, че са в обща 

непрекъсната водоснабдителна система. Точки по критерий 2 

„Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги, и обхвата на териториално въздействие“ ще 

получи населеното място с по-голям брой население. 

11. Водоснабдителна система е съвкупност от инженерни 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

питейната вода“ 

7. Могат ли 5-те отклонения за различни показатели да са 

документирани в един общ протокол (т.е. установени по едно 

и също време), за да бъдат присъдени точки по показател 1.2 

„лошо качество на питейната вода“ 

8. Моля за разяснение, какво се има предвид „… за 

последните 3 години, предхождащи датата на приема …“? 

- Датата на обявяване на процедурата, т.е от 22.07.2019 до 

22.07.2022 г., 

- Датата посочена за краен срок за получаване на проектни 

предложения, т. е от 25.11.2019 до 25.11.2022 г. или 

- Последните три календарни години, т.е 2019, 2020 и 2021 г. 

По отношение на Критерий 2 „Брой население, което ще се 

възползва от подобрените основни услуги, и обхвата на 

териториално въздействие“ 

9. В случай, че инвестиционният проект включва 

реконструкция на водопроводната мрежа в две отделни 

населени места, без те да са свързани помежду си с 

довеждащ/транзитен водопровод, счита ли се че са в обща 

непрекъсната система, като присъдените точки по показател 

„Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги, и обхвата на териториално въздействие“ да 

се сформира от сбора на двете населени места? В случай, че 

не се счита за непрекъсната система, по какъв начин ще се 

изчислява оценката по показателя? 

съоръжения за осъществяване на водоснабдяване на населено 

място/населени места. В зависимост от категорията на 

водоснабдителната система и заложените в инвестиционния 

проект технически параметри, се определя нейната 

непрекъснатост. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

10. В случай на проект за реконструкция на водопровод в 

едно населено място и част от довеждащ/транзитен 

водопровод  захранващ друго населено място (като другото 

населено място не е предмет на инвестицията), счита ли се че 

са в обща непрекъсната система, като присъдените точки по 

показател „Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие“ да се сформирани от сбора на двете населени 

места? В случай, че не се счита за непрекъсната система, по 

какъв начин ще се изчислява оценката по показателя? 

11. Моля за разяснение на понятието „обща непрекъсната 

водопроводна система“, тъй като такава дефиниция не 

фигурира в Условията за кандидатстване. 

Предварително благодаря за направените разяснения! 

 

№ 5 от 

02.08.2022 г. 

 

Здравейте, 

Имам питане във връзка с обявените 4 процедури: 

Запознавайки се с насоките за кандидатстване е ясно, че може 

да се кандидатства с 1 проект за енергийна ефективност и 1 

проект от другите три процедури - улици или пътища или 

вода. 

Ако не кандидатстваме с проект за енергийна ефективност, с 

проекти по колко от останалите 3 процедури можем да 

кандидатстваме – само по една, по две или и по трите? 

 

В случаите, когато кандидатът не подаде проектно 

предложение по процедура „Енергийна ефективност“, същият 

има възможност да подаде само едно проектно предложение 

по една от следните процедури – „Вода“, „Пътища“ или 

„Улици“. 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

 Публикувано на 23.09.2022 г.  

№ 6 от 

10.08.2022 г. 

 

Здравейте, 

Във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2022 г. и т.11.1 от 

Критериите за допустимост на кандидатите в Условията за 

кандидатстване, възможно ли е: 

1. Една община да подаде две проектни предложения по 

подмярка 7.2. - едно по Улици и едно по Вода 

2. Една община да подаде три проектни предложения по 

подмярка 7.2. - едно по Улици, едно по Пътища и едно по 

Вода; 

При условия, че няма да подава проектно предложение по 

Енергийна ефективност 

 

1. Не е възможно. 

2. Не е възможно. 

Моля, виж отговор на запитване № 1 от 28.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7 от 

15.08.2022 г. 

 

Здравейте, 

имаме няколко въпроса, които отправяме към Вас: 

За дейностите по процедури BG06RDNP001-

7.019, BG06RDNP001-7.017 и BG06RDNP001-7.021 може ли 

да кандидатстваме с нови проекти, при условие че вече имаме 

одобрено финансиране по тези процедури?  

 

Да, може. С 13-то изменение на ПРСР 2014 – 2020 г., 

одобрено от КН на ПРСР 2014 – 2020 г. е направено следното 

изменение в текста на подмярка 7.2.: „Кандидати общини с 

одобрен проект по конкретна дейност от проведен прием на 

заявления за подпомагане нямат възможност да 

кандидатстват с проект за същата дейност в рамките на 

следващ прием на заявления по подмярката. Изискването не 

се прилага за проекти представляващи част от концепция 

за ИТИ. Изискването не се прилага и за периода на 

удължаване на срока на Програмата, съгласно 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/2220 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 

година.“. 

В допълнение, моля, виж отговор на запитване № 1 от 

28.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8 от 

15.08.2022 г. 

 

Обявена процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.021 – ВОДА 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЪБЕВ, 

На 11.08.2022 г. са публикувани отговори на постъпил въпрос 

№ 4 от 29.07.2022 г. 

На т. 1 от постъпилото запитване „В случай на проект за 

реконструкция на водопровод в едно населено място и част 

от довеждащ/транзитен водопровод захранващ друго 

населено място (като другото населено място не е предмет 

на инвестицията), събира ли се броят на установените 

аварии от съответния консолидиран ВиК оператор и в 

случай, че те общо са 5 ще бъдат ли присъдени точки по 

показател 1.1 „воден стрес“? е отговорено: „1. Не, не се 

събира броят на аварите. Всяко едно населено място, на 

чиято територия ще се изпълнява проекта, следва да има 

1. При обсъждане на подкритерий 1.1. „Проектът се 

изпълнява на територията на населено място/населени места с 

установен или прогнозиран воден стрес“ и 1.2. „Проектът се 

изпълнява на територията на населено място/населени места с 

установено лошо качество на питейната вода“ по време на 

проведеното 18-то заседание на КН на ПРСР 2014 – 2020 г. 

Управляващият орган на ПРСР направи следното 

предложение, което беше прието от КН: „Удостоверение от 

ВиК оператора, че на територията на съответната община, 

населеното място или населените места, в рамките на които 

ще се извършва инвестицията има установени чести аварии, 

тоест има установен или прогнозиран воден стрес, има 

засушаване или недостиг на вода, като изискването ще бъде - 

да са установени поне пет аварии на година за последните 
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минимум по 5 аварии.“. На т. 2 от постъпилото запитване „В 

случай, че в инвестицията са включени водопроводни 

системи на две населени места, като всяко от тях има 

установен по-малко от 5 броя аварии, но общо имат 

установени над 5 аварии, ще бъдат ли присъдени точки по 

подкритерий 1.1 „воден стрес“.“ е отговорено „Всяко едно 

населено място, на чиято територия ще се изпълнява 

проекта, следва да има минимум по 5 аварии.“. Съгласно 

разписаните критерии за подбор към Раздел 22. „Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения“, за целите на 

прилагане на подкритерий 1.1: „воден стрес“ – установени от 

съответния консолидиран ВиК оператор чести аварии на 

водопроводната система (над 5 аварии на година) за 

последните 3 години, предхождащи датата на приема, т.е. 

лексикалното значение на израза „над 5 аварии на година“, 

означава минимум 6 аварии на година. С публикуваният 

отговор се изискват минимум 5 аварии, но не е ясно дали са 

за година или общо. Считаме, че отговорът е неясен. Предвид 

текстовете в критерия „за последните 3 години, предхождащи 

датата на приема“, моля да уточните и за кои години следва 

да се представи документът по т. 1 от Раздел 24.2 Списък с 

документи, доказващи съответствие с критериите за подбор 

на проектни предложения. 

 

 

три години. Тук се заимства подходът от прием 2016 година, 

счита се, че тази част действително отразява районите и 

населените места, в които е установен водния стрес.  

По отношение на лошото качество на питейната вода, 

изискването се предлага да остане по същия начин: за 

последните три години да има поне пет установени с 

протоколи или със съответните документи от компетентната 

институция или акредитираната лаборатория отклонения в 

качеството на питейната вода по показателите от Наредба № 

9.” 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-

za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/komitet-

po-nablyudenie-prsr-2014-2020/materiali-i-stenografski-

protokoli/ 

Видно от стенографския запис, предложението за доказване 

на съответствие с изискванията на подкритерии 1.1 и 1.2 е: 

поне 5 установени аварии по подкритерий 1.1, и поне 5 

регистрирани отклонения по подкритерий 1.2.   

Допуснатата техническа грешка при разписването на 

подкритерий 1.1 в УК ще бъде коригирана по 

законоустановения ред. 

 

Изискването на подкритерий 1.1 е „5 аварии на година“. 

Съответствие с изискването на подкритерия се доказва с 

документ, удостоверяващ, че за всяка една от трите години, 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/komitet-po-nablyudenie-prsr-2014-2020/materiali-i-stenografski-protokoli/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/komitet-po-nablyudenie-prsr-2014-2020/materiali-i-stenografski-protokoli/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/komitet-po-nablyudenie-prsr-2014-2020/materiali-i-stenografski-protokoli/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/komitet-po-nablyudenie-prsr-2014-2020/materiali-i-stenografski-protokoli/
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На т. 9 „В случай, че инвестиционният проект включва 

реконструкция на водопроводната мрежа в две отделни 

населени места, без те да са свързани помежду си с 

довеждащ/транзитен водопровод, счита ли се че са в обща 

непрекъсната система, като присъдените точки по 

показател „Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие“ да се сформира от сбора на двете населени 

места? В случай, че не се счита за непрекъсната система, по 

какъв начин ще се изчислява оценката по показателя?“ е 

отговорено „При реконструкция на водопроводната мрежа в 

две отделни населени места, точки по критерий 2 „Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги, и обхвата на териториално въздействие“ ще получи 

населеното място с по-голям брой население.“ На т. 10 „В 

предхождащи датата на приема, са установени поне 5 аварии. 

Изискването на подкритерий 1.2 е: „(най-малко 5 

регистрирани отклонения), съгласно Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, за последните 3 години, предхождащи 

датата на приема“. Съответствие с изискването на 

подкритерия се доказва с документ, удостоверяващ най-малко 

5 регистрирани отклонения общо за последните три години, 

предхождащи датата на приема. 

 

2. Тъй като основен индикатор при отчитане на подпомогнати 

дейности в подобряване на малка по мащаби инфраструктура 

по ПРСР 2014-2020 г. е именно броят на населението, което 

ще се възползва от достъпа до подобрена инфраструктура, то 

ключов момент при прилагане на критерия ще е именно 

сборуване на населението, което ще възползва от подобрената 

инфраструктура по проекта. 

В тази връзка: 

Отговорът по т. 9 от въпрос № 4 от 29.07.2022 г. се променя 

така: 

„При реконструкция на водопроводната мрежа в две отделни 

населени места, точки по критерий 2 „Брой население, което 

ще се възползва от подобрените основни услуги, и обхвата на 

териториално въздействие“ се сформира от сбора на 

населението, което ще се възползва от достъпа до подобрена 
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случай на проект за реконструкция на водопровод в едно 

населено място и част от довеждащ/транзитен водопровод  

захранващ друго населено място (като другото населено 

място не е предмет на инвестицията), счита ли се че са в 

обща непрекъсната система, като присъдените точки по 

показател „Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие“ да се сформирани от сбора на двете населени 

места? В случай, че не се счита за непрекъсната система, по 

какъв начин ще се изчислява оценката по показателя?“ е 

отговорено „При реконструкция на водопроводната мрежа в 

две отделни населени места не се счита, че са в обща 

непрекъсната водоснабдителна система. Точки по критерий 

2 „Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги, и обхвата на териториално въздействие“ ще 

получи населеното място с по-голям брой население.“ 

Съгласно разписаните критерии за подбор към Раздел 22. 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“, подточка 4.2 гласи „Инвестицията се 

изпълнява на територията на населено място/населени места с 

общо население над 1501 души (по данни на Националния 

статистически институт към края на годината, предхождаща 

датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението 

само на населеното място/населените места, в които ще се 

изпълнява проекта.“, т.е. лексикалното значение на изразите 

инфраструктура, т.е. сбора на населението на двете населени 

места, в които е предвидено да се реализира инвестицията“. 

 

Отговорът по т. 10 от въпрос № 4 от 29.07.2022 г. се променя 

така: 

„При реконструкция на водопровод в едно населено място и 

част от довеждащ/транзитен водопровод, захранващ друго 

населено място (като другото населено място не е предмет на 

инвестицията), точки по критерий 2 „Брой население, което 

ще се възползва от подобрените основни услуги, и обхвата на 

териториално въздействие“ се сформира от сбора на 

населението, което ще се възползва от достъпа до подобрена 

инфраструктура, т.е. към сбора на населението на 

населеното/ните места, в които е предвидена реконструкция 

на водопроводна мрежа, следва да бъде сумирано и 

населението на населеното/населените места, обслужвани от 

реконструирания довеждащ/транзитен водопровод“. 
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„на територията на населено място/населени места с общо 

население над 1501 души“ е сумата от броя на жителите на 

няколко населени места, в които ще се извършва 

инвестицията. Още повече, като пояснение след това е 

записано, че се отчита сбора от населението само на 

населеното място/населените места, в които ще се изпълнява 

проекта. Считаме отговора за абсолютно некоректен и в 

противоречие с разписаните критерии за подбор. 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЪБЕВ, 

Съгласно чл. 26, ал. 7 от Закона за управление на средствата 

от Европейските фондове за споделено управление (Загл. 

Изм. – ДВ, бр. 51 от 2022г., в сила от 01.07.2022 г.) във връзка 

с § 70 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (Обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г.) /ЗУСЕФСУ/ след 

откриване на процедурата за подбор утвърдените документи 

по ал. 1 в частта, определящи условията за кандидатстване, 

може да се изменят само 1. при промени в правото на 

Европейския съюз и/или българското законодателство, в 

политиката на европейско и/или национално ниво, 

основавана на стратегически документи или в съответната 

програма, които налагат привеждане на документите в 

съответствие  с тях; 2. За увеличаване на финансовия ресурс 

по процедурата; 3. За удължаване на срока за подаване на 
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проектни предложения; случаите, в които може да се 

удължава срокът, се определят с акт по чл. 28, ал. 1, т. 1. 

Съгласно ал. 8 от същия член, кандидатът в процедурата 

може да иска разяснения по документите по ал. 1 в срок до 

три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 

Разясненията се утвърждават от ръководителя на 

управляващият орган или оправомощено от него лице. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. С публикуваните отговори считаме, че променяте 

публикуваните Условия за кандидатстване и същите следва 

да се считат за нищожни, тъй като противоречат на закона. 

Предвид гореописаното, моля в качеството Ви на 

ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. 

да отговорите на зададените от нас въпроси, и в случай на 

допусната грешка от Ваша страна да се предприемат 

съответните законосъобразни действия за санирането на 

посочените отговори публикувани в ИСУН на 11.08.2022 г. 

 

№ 9 от 

15.08.2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Съгласно т. 2 от Раздел 25 от Условията за кандидатстване, 

кандидат в процедура може да иска разяснения по 

документите по условията за предоставяне на финансова 

помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за 

Извършена е корекция в предоставени отговори на въпрос № 

4 от 29.07.2022 г., т. 9 и т. 10.  

Моля, виж отговор по т. 2 от запитване № 8 от 15.08.2022 г. 
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кандидатстване на електронен адрес rdd@mzh.government.bg 

и в ИСУН 2020. Разясненията се утвърждават от 

ръководителя на управляващия орган или оправомощено от 

него лице. Разясненията се дават по отношение на условията 

за кандидатстване, не съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение и са задължителни за 

всички кандидати. Разясненията се публикуват на 

електронната страница на МЗм и в ИСУН2020 в срок до две 

седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 

Текстът е на основание чл. 26, ал. 8 от Закона за управление 

на средствата от Европейските фондове при споделено 

управление (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 

01.07.2022 г.) във връзка с § 70 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., 

ДВ, бр. 51 от 2022 г.) /ЗУСЕФСУ/. 

На 11.08.2022 г. са публикувани отговори, които считаме за 

неправилни и незаконосъобразни. Аргументите ни са 

следните: 

Има постъпил въпрос № 4 от 29.07.2022 г. с 11 подточки като 

въпроси. На подточки 9 и 10 от постъпилото запитване е 

отговорено, че при реконструкция на водопроводната мрежа в 

две отделни населени места, точки по критерий 2 „Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

 

mailto:rdd@mzh.government.bg
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услуги, и обхвата на териториално въздействие“ ще получи 

населеното място с по-голям брой население. Съгласно 

приетите критерии за подбор от Комитета  по наблюдение на 

проведеното 18 заседание на 11.07.2022 г., по отношение на 

броя на населението, следва да се отчита сбора от 

населението само на населеното място/населените места, в 

които ще се изпълнява проекта.“, т.е. следва да се отчита 

сумата от броя на жителите на населените места, в които ще 

се извършва инвестицията. Тези населени места може да са 

две, три или дори повече. Няма записани текстове 

ограничаващи броя на населените места, които да бъдат 

включени в едно проектно предложение. В аргумент на 

противното са разписаните текстове в критерий за подбор 1 

„Райони с установен или прогнозиран воден стрес 

(засушаване или недостиг на вода) и с лошо качество на 

питейната вода“, в подкритерий 1.1 „Документът следва да 

удостоверява наличието на "воден стрес" във всички населени 

места, на територията на които се изпълнява проекта“, и в 

подкритерий 1.2 „Документът следва да 

удостоверява/установява "лошо качество на питейната вода" 

във всички населени места, на територията на които се 

изпълнява проекта.“ 

Съгласно Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020 Комитетът по наблюдение /КН/ дефинира ясни, 

проверими и котролируеми критерии за подбор в 
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съответствие с нуждите на програмата, гарантиращи 

правилното насочване на инвестициите. Управляващият 

орган е отговорен за ефикасното, ефективното и коректно 

управление и прилагане на ПРСР. Отговорностите на УО са 

изброени подробно в Приложение 5 към Раздел 15.1. 

Управляващият орган няма право да изменя, допълва или 

дори тълкува разписаните и приетите от КН критерии за 

подбор. В тази връзка не става ясно на какво основание УО на 

ПРСР променя критериите за подбор?  

На второ място, текстовете на критериите за подбор са част 

от Условията за кандидатстване. Промяната следва да е по 

реда на ЗУСЕФСУ, а именно на основание чл. 26, ал. 7 от 

Закона. 

Моля за отговори по гореизложеното. 

№ 10 от 

15.08.2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за прием на проектни 

предложения по № BG06RDNP001-7.021 – ВОДА моля да 

отговорите дали е допустимо да се включи в проектното 

предложение инвестиция за реконструкция на водопроводна 

мрежа в населено място, в което вече има реализирано 

частично изпълнение по подмяна на водопроводната мрежа с 

одобрен проект по подмярка 7.2 от приема през 2016 година? 

В случай на допустимост, има ли ограничение в размера на 

допустимите за финансово подпомагане разходи, които да 

бъдат включени в проектното предложение? 

Да, допустимо е.  

С 13-то изменение на ПРСР 2014 – 2020 г., одобрено от КН на 

ПРСР 2014 – 2020 г. е направено следното изменение в 

подмярка 7.2.: „Кандидати общини с одобрен проект по 

конкретна дейност от проведен прием на заявления за 

подпомагане нямат възможност да кандидатства с проект за 

същата дейност в рамките на следващ прием на заявления по 

подмярката. Изискването не се прилага за проекти 

представляващи част от концепция за ИТИ. Изискването не 

се прилага и за периода на удължаване на срока на 

Програмата, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 
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2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

декември 2020 година.“. 

Не е предвидено допълнително ограничение в размера на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

 

№ 11 от 

17.08.2022 г. 

 

По Процедура № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ допустимо ли е да се кандидатства за 

реконструкция на водопроводна мрежа в едно населено място 

с едно проектно предложение в което да са включени два 

самостоятелни инвестиционни проекта с отделни разрешения 

за строеж на територията на селището. Двата самостоятелни 

инвестиционни проекта ще обхващат реконструкция на 

водопроводни клонове, които са част от сключената 

водопроводна мрежа на селището за които преди и след 

изпълнение на СМР е осигурено водоподаване от 

водоизточника (т.е. ще бъдат част от непрекъсната 

водоснабдителна система).  

В тази връзка, тъй като инвестицията ще се изпълнява на 

територията на населено място с общо население от 1001 до 

1500 души, при оценяване по критерий №2 „Брой население, 

което ще се възползва от подобрените основни услуги, и 

обхвата на териториално въздействие“ ще бъдат ли 

1. Да допустимо е. 

По Процедура № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ няма заложено ограничение за броя на 

обектите/подобектите, предвидени за реконструкция на 

водопроводна мрежа. 

 

2. За да получи точки по подкритерий 2.3 от Критерий № 2, 

инвестицията по проектното предложение следва да се 

изпълнява на територията на населено място/населени места с 

общо население от 1001 до 1500 души (по данни на 

Националния статистически институт към края на годината, 

предхождаща датата на кандидатстване). Следва да се има 

предвид, че се отчита сбора от населението само на 

населеното място/населените места, в които ще се изпълнява 

проекта. 

В допълнение, съответствието с критериите за оценка се 

определя от оценителната комисия въз основа на проектното 
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присъдени 30 точки. 

В случай, че е допустимо кандидатстването с два 

самостоятелни инвестиционни проекта с отделни разрешения 

за строеж на територията на едно селище, възможно ли е 

водопроводните клонове от двата инвестиционни проекта да 

се намират в различни части на селището без да са свързани 

помежду си, но да са свързани със сключената водопроводна 

мрежа на селището. 

 

предложение в неговата цялост, предоставените документи и 

информацията за съответните инвестиции и дейности. 

 

3. В Условията за кандидатстване по Процедура № 

BG06RDNP001-7.021 има заложено ограничение за 

местоположението на инвестицията единствено по 

териториален обхват, а именно: допустими са дейности по 

изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 

2000 е.ж. на територията на селските райони в страната. В 

тази връзка, дейностите по реконструкция на 

водоснабдителни системи и съоръжения в различни части на 

населено място в агломерации с под 2000 е.ж. и на 

територията на селските райони са допустими. 

№ 12 от 

22.08.2022 г. 

 

Община „Б“, желае да подаде проектно предложение по 

обявената процедура № BG06RDNP001-7.021 – Вода. При 

запознаване с изискванията към кандидатите и съответно с 

допустимостта населените места, установихме, че гр. Брегово 

не е включен в Приложения № 2 към Условията за 

кандидатстване „Списък на населените места с под 2000 

еквивалентни жители от селските райони, обслужвани от 

консолидирани ВиК оператор“. Населението по данни на 

НСИ към 31.12.2021 г. е 1963 броя. 

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС, която е 

транспонирана в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за 

В ПРСР 2014 – 2020 г. е предвидено, че безвъзмездна 

финансова помощ за дейности, свързани с изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения ще се предоставя в агломерации с под 

2 000 е.ж. в селските райони. 

При подготовката на УК по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.021 – Вода са взети предвид официални 

данни на Министерство на околната среда и водите, съгласно 

които гр. Брегово е с 2357 е.ж.: 

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/opazvane-na-vodite-

ot-zamursyavane/kanalizacionni-sistemi/dokladi/, доклад по чл. 

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/opazvane-na-vodite-ot-zamursyavane/kanalizacionni-sistemi/dokladi/
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/opazvane-na-vodite-ot-zamursyavane/kanalizacionni-sistemi/dokladi/


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и 

опасни вещества и отпадъчни води, заустени във обекти (Обн. 

ДВ. бр. 97 от 28 ноември 2000 г., изм. ДВ. бр. 24 от 23 март 

2004 г.): 

„Агломерация“ – означава територия, в която населението 

и/или икономическите дейности са достатъчно 

концентрирани, за да бъдат отпадъчните води от населеното 

място събрани и отвеждани в селищна пречиствателна 

станция или в крайна точка на заустването им; 

„1 ЕЖ (еквивалент жител)“ – означава ограничен 

биоразградим товар за денонощие, който има биохимична 

потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5)60г. кислород. 

Допустимите инвестиции по обявената процедура № 

BG06RDNP001-7.021 – Вода не включват дейности за 

доизграждане на канализационната мрежа, пречиствателни 

съоръжения и други подобни инвестиции по обработка на 

отпадъчните води. Ние считаме, че в случая изчисляването на 

еквивалент жители на едно населено място прие 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения следва да са равни на броя на 

населението на населеното място, в което ще се извършват 

тези дейности. 

В подкрепа на съжденията ни е изминалия прием по подмярка 

7.2 през 2016 г. Съгласно чл. 20, ал. 7 от Наредба № 12 от 

25.07.2016 г. беше предоставена възможност за агломерации с 

15 от Директива 91/271/ЕЕО, работен лист „Agglomerations“, 

колона „Обхват на агломерацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

под 2000 е.ж., които не са посочени в приложение № 3 9по 

сегашните УК е идентичното Приложение № 2) 

съответствието с условието (под 2000 е.ж.) да е доказано с 

прединвестиционно проучване. Община Костинброд има 

одобрен проект по приема за инвестиции по дейност 

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 

2000 е.ж. в селските райони“ в с. Петърч, което по данни на 

НСИ към 31.12.2015 г. е с население 2076 броя. Не сме 

запознати с детайли какво са посочили в това 

прединвестиционно проучване, но със сигурност, за да 

докажат, че еквивалент жители са под 2000, то за тази 

агломерация, с население 2076 броя, същите не са изчислени 

по правилата на Директива 91/271/ЕЕС. Като аргумент отново 

подчертаваме, че допустимите инвестиции по обявената 

процедура № BG06RDNP001-7.021 – Вода не включват 

дейности за доизграждане на канализационната мрежа, 

причествателни съоръжения и други подобни инвестиции по 

обработка на отпадъчните води. 

Предвид гореизложеното, моля да извършите преглед на 

Приложение № 2 към Условията за кандидатстване „Списък 

на населените места с под 2000 еквивалентни жители в 

селските райони, обслужвани от консолидирани ВиК 

оператор“ и да добавите в списъка гр. Брегово, в който 

населението по данни на НСИ към 31.12.2021 г. е 1963 броя. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

 

№ 13 от 

30.08.2022 г. 

 

По процедури BG06RDNP001-7.019,  BG06RDNP001-7.017 и 

BG06RDNP001-7.021 може ли да кандидатстваме с нови 

проекти, при условие че вече имаме одобрено 

финансиране  по тези процедури? 

Да, може. 

Моля, виж отговор на запитване № 7 от 15.08.2022 г. 

 

№ 14 от 

31.08.2022 г. 

 

Здравейте! 

Моля да ни отговорите на следните въпроси: 

За дейностите по процедури № BG06RDNP001-7.019, № 

BG06RDNP001-7.017 и № BG06RDNP001-7.021 може ли да 

кандидатстваме с нови проекти при, при условия, че вече 

имаме одобрено финансиране по тези процедури. 

Предварително благодаря! 

 

Да, може. 

Моля, виж отговор на запитване № 7 от 15.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

№ 15 от 

1.09.2022 г. 

 

Уважаеми дами и господа от УО, т. 22. Критерии и методика 

за оценка на проектните предложения от Условия за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА съдържа следните критерии за оценка: 
1. Райони с установен или прогнозиран воден стрес 

(засушаване или недостиг на вода) и с лошо качество 

на питейната вода. 

2. Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие. 

3. Проекти, въвеждащи иновативни технологии или 

инвестиции с екологичен ефект 

По отношение на критерий 2 Брой население, което ще се 

възползва от подобрените основни услуги, и обхвата на 

Извършена е корекция в предоставени отговори на въпрос № 

4 от 29.07.2022 г., т. 9 и т. 10.  

Моля, виж отговор на запитване № 8 от 15.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

териториално въздействие има дадено следното уточнение в 

текста на критерия, че „Когато проектът включва 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща 

непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), точки по 

критерия се предоставят като се отчете броя на населението 

на населените места, които се обслужват от нея.“, което 

означава, че във ВСИЧКИ останали случаи, когато проектът 

НЕ включва посочените в уточнението видове инвестиции, се 

прилагат текстовете, разписани в т.2.1 до т.2.4 на критерия, а 

именно: „Инвестицията се изпълнява на територията на 

населено място/населени места с общо население от ....... до 

........ души (по данни на Националния статистически институт 

към края на годината, предхождаща датата на 

кандидатстване). 

Отчита се сбора от населението само на населеното 

място/населените места, в които ще се изпълнява 

проекта.“ 
Това се потвърждава и от УО в становище по постъпили 

коментари в рамките на проведеното обществено обсъждане, 

а именно отговора на въпрос №2 от приложената към 

Документи за кандидатстване и информация – таблица с 

коментари. 

Въпреки ясно разписаните текстове на Критерий 2 Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги, и обхвата на териториално въздействие, в 

течащата в момента процедура по Въпроси и отговори, на 

въпрос №4  от 29.07.2022 г. на подвъпроси №9 и №10 от 

него, УО отговаря, следното: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

„9. При реконструкция на водопроводната мрежа в две 

отделни населени места, точки по критерий 2 „Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги, и обхвата на териториално въздействие“ ще получи 

населеното място с по-голям брой население.  

10. При реконструкция на водопроводната мрежа в две 

отделни населени места не се счита, че са в обща 

непрекъсната водоснабдителна система. Точки по критерий 2 

„Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги, и обхвата на териториално въздействие“ ще 

получи населеното място с по-голям брой население. 

Цитираните отговори от УО променят критериите за оценка, 

тъй като вместо „сбора от населението само на населеното 

място/населените места, в които ще се изпълнява 

проекта,“ указват, точки да се дават само за най-голямо 

населено място, в което ще се изпълнява проекта. Това не е 

гласувано от Комитета за наблюдение на ПРСР, това 

противоречи на разписаните в текстове в критерий 2 

подточки от 2.1 до 2.4 текстове, противоречи и на отговора на 

МЗХ в рамките на процедурата за обществено обсъждане. 

Същото е и в нарушение на ЗУСЕСИФ с чл.26 ал.7, който 

казва само в кои случаи може да се изменят Условията за 

кандидатстване и процедура Въпроси и отговори по 

процедурата не попада в хипотезите на Закона.  

 

№ 16 от 

7.09.2022 г. 

 

За дейностите по процедури № BG06RDNP001-7.019, № 

BG06RDNP001-7.017 и № BG06RDNP001-7.021 може ли да 

кандидатстваме с нови проекти при, при условия, че вече 

имаме одобрено финансиране по тези процедури. 

Да, може. 

Моля, виж отговор на запитване № 7 от 15.08.2022 г. 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

Предварително благодаря! 

 

 

 

№ 17 от 

9.09.2022 г. 

 

Уважаеми представители на УО на ПРСР 2014-2020, 

На 31 август 2022 г. Звеното за управление на Национална 

селска мрежа (ЗУ на НСМ) проведе информационен семинар 

за възможностите за подкрепа на общините от селските 

райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020. 

По време на събитието към представителите на 

Управляващия орган бяха зададени въпроси по отворената 

процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.021 «ВОДА» по подмярката, на които не 

бяха намерени отговори в утвърдените насоки за 

кандидатстване.  

В тази връзка, ЗУ на НСМ обобщи постъпилите въпроси 

от участниците, които предоставяме на Вашето внимание 

и за които бихме искали да получим отговори: 

1. За целите на прилагане на подкритерий 1.1 „Проектът се 

изпълнява на територията на населено място/населени места с 

установен или прогнозиран воден стрес“: 

1.1. Как се определят последните 3 години, предхождащи 

датата на приема - календарните 2021, 2020 и 2019 години 

или периодът от 25.07.2019 г. до 24.07.2022 г.?  

1.2. Регистрираните авариите от съответния консолидиран 

1.1. В критерия е записано за последните 3 години, 

предхождащи датата на приема. Има се предвид датата на  

обявяване на приема, а последните 3 години, предхождащи 

тази дата са 25.07.2019-24.07.2020г. вкл., 25.07.2020-

24.07.2021г. вкл., 25.07.2021-24.07.2022г.  вкл. 

1.2. Да, регистрираните аварии трябва да бъдат в периода от 

25.07.2019 г. до 24.07.2022 г. включително. За съответствие с 

критерия ще се счита, когато за всеки от периодите 

25.07.2019-24.07.2020 г. вкл., 25.07.2020-24.07.2021 г. вкл., 

25.07.2021-24.07.2022 г.  вкл. има регистрирани поне по 5 

аварии и ако е удостоверено наличието на “воден стрес“ във 

всички населени места, на територията на които се изпълнява 

проекта. 

1.3. В УК не е предвидена изрична форма на документа, тъй 

като е възможно всеки ВиК оператор да е утвърдил собствена 

такава. От представения документ следва да е видно 

наличието на поне по 5 аварии във всички населени места, на 

територията на които се изпълнява проекта за всяка година 

предхождаща датата на приема (периодите 25.07.2019-

24.07.2020 г. вкл., 25.07.2020-24.07.2021 г. вкл., 25.07.2021-

24.07.2022 г.  вкл.). 

1.4. Документа трябва да е издаден от ВиК оператора в 

годината на обявяване на приема, т.е. през 2022 г. 
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ВиК оператор в този период ли трябва да бъдат? 

1.3. Какво е минималното съдържание на документа, издаден 

от съответния консолидиран ВиК оператор? 

1.4. От коя дата следва да бъде издаден документа от 

съответния консолидиран ВиК оператор? 

1.5. Ако проектът включва реконструкция на водопроводната 

мрежа в две отделни населени места, но и довеждащ 

водопровод, който се намира или обслужва друго населено 

място или други населени места, то по какъв начин ще се 

определят точките по критерия и следва ли за всяко едно от 

населените места да бъде установено наличие на "воден 

стрес"?  

2. За целите на прилагане на подкритерий 1.2 „Проектът се 

изпълнява на територията на населено място/населени места с 

установено лошо качество на питейната вода“: 

2.1. Как се определят последните 3 години, предхождащи 

датата на приема - календарните 2021, 2020 и 2019 години 

или периодът от 25.07.2019 г. до 24.07.2022 г.?  

2.2. Регистрираните отклонения в качеството на питейната 

вода в този период ли трябва да бъдат? 

2.3. Какво е минималното съдържание на документа, издаден 

от съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ)? 

2.4. От коя дата следва да бъде издаден документа от 

съответната РЗИ? 

2.5. Необходимо ли е да се описват в документа, издаден от 

Документът трябва да е издаден от консолидираният ВиК 

оператор не по-късно от датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН. 

1.5. За съответствие с критерия се приема, когато е 

удостоверено наличието на „воден стрес“ във всяко населено 

място, на територията на което се изпълнява проекта. В 

описания случай, за да получи точки проектното 

предложение, следва да бъдат предоставени документи 

удостоверяващи наличието на „воден стрес“ както за двете 

отделни населени места, в които е предвидена реконструкция 

на водопроводната мрежа, така и за населеното/населените 

места, в които ще се извършва реконструкцията на 

довеждащия водопровод. 

2.1. В критерия е записано за последните 3 години, 

предхождащи датата на приема. Датата на приема е 

25.07.2022 г., т.е. годините ще се броят от 25.07.2019 г. до 

24.07.2022 г. вкл. 

2.2. Да, регистрираните най-малко 5 отклонения трябва да 

бъдат в периода от 25.07.2019 г. до 24.07.2022 г. вкл. 

2.3. В УК не е предвидена изрична форма на документа, тъй 

като е възможно всяка Регионална здравна инспекция (РЗИ) 

да е утвърдила собствена такава. Важно е документа да 

удостоверява наличието на „лошо качество на питейната 

вода“ във всички населени места, на територията на които се 

изпълнява проекта. 
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съответната РЗИ показателите, по които са отклоненията в 

качеството на питейната вода?  

2.6. Описаните отклонения трябва ли да са били отчетени 5 

пъти във времето, като няма значение по кой показател или 

може отклоненията да са по 5 показателя, но регистрирани 

при една проба? 

2.7. Ако проектът включва реконструкция на водопроводната 

мрежа в две отделни населени места, но и довеждащ 

водопровод, който се намира или обслужва друго населено 

място или други населени места, то по какъв начин ще се 

определят точките по критерия и следва ли за всяко едно от 

населените места да бъде установено наличие на "лошо 

качество на питейната вода"?  

3. За целите на прилагане на критерий 2 „Брой население, 

което ще се възползва от подобрените основни услуги, и 

обхвата на териториално въздействие“: 

3.1. По какъв начин ще се отчита броя на населението при 

реконструкция на водопроводната мрежа в две отделни 

населени места? 

3.2. По какъв начин ще се отчита броя на населението, ако 

проектът включва реконструкция на водопроводната мрежа в 

две отделни населени места, но и довеждащ водопровод, 

който се намира или обслужва друго населено място и/или 

други населени места?  

4. Ако инвестиционният проект включва реконструкция на 

2.4. Документът трябва да е издаден от РЗИ в годината на 

обявяване на приема, т.е. през 2022 г. Документът трябва да е 

издаден от РЗИ не по-късно от датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН. 

2.5. За доказване на съответствие с изискването на 

подкритерий 1.2 е необходимо в документа, издаден от 

съответната РЗИ да са посочени показателите, за които е 

регистрирано отклонение в тяхното качеството. 

2.6. За съответствие с критерия ще се приема документ, 

удостоверяващ регистрирани отклонения както при 

направени 5 проби (независимо от броя и вида на 

показателите в тях), така и по минимум 5 показателя и при 

по-малко от 5 направени проби.  

2.7. За съответствие с критерия се приема, когато е 

удостоверено/установено „лошо качество на питейната вода“ 

във всички населени места, на територията на които се 

изпълнява проекта. В описания случай, за да получи точки 

проектното предложение, следва да бъдат предоставени 

документи, удостоверяващи „лошо качество на питейната 

вода“, както за двете отделни населени места, в които е 

предвидена реконструкция на водопроводната мрежа, така и 

за населеното/населените места, в които ще се извършва 

реконструкцията на довеждащия водопровод. 

3.1. При реконструкция на водопроводна мрежа в повече от 

едно населено място, за целите на прилагане на критерий 2 
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довеждащи водопроводи, ще бъдат ли допустими за 

финансиране, ако: 

4.1. обслужват, както населени места под 2000 екв. ж., така и 

населени места с над 2000 екв. ж.? 

4.2. трасето им минава през населени места с над 2000 екв. ж., 

но обслужват само населени места под 2000 екв. ж.? 

4.3. обслужват, както населени места под 2000 екв. ж., така и 

населени места с над 2000 екв. ж., но се реконструира само 

тази част от трасето, която е разположена на територията на 

населено място с под 2000 екв. ж.? 

5. Ще бъде ли допустимо изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в 

участъци, намиращи се под републикански път? В тези 

случаи ще бъде ли допустимо възстановяването на настилката 

върху компрометираните участъци, които са част от 

републиканската пътна мрежа? 

Предварително бихме искали да благодарим за ясните и 

конкретни отговори, които ще допринесат за по-точното 

разбиране на изискванията по процедурата от 

потенциалните бенефициенти.   

 

„Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие“ следва да се сумира сбора от населението на 

всички населени места, в които е предвидена реконструкция 

на водопроводна мрежа. 

3.2. В описания случай ще бъдат взети предвид, както 

указанията в подкритерии от 2.1 до 2.4 от критерии 2 „Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги, и обхвата на териториално въздействие“, така и 

изключението в самия критерии 2, а именно: „Когато 

проектът включва изграждане/реконструкция/рехабилитация 

на обща непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), точки по 

критерия се предоставят като се отчете броя на населението 

на населените места, които се обслужват от нея.“  

Т.е. към сбора от населението на всичките населени места, в 

които се предвижда реконструкция на вътрешната 

водопроводна мрежа, следва да се сумира и населението на 

населените места, които се обслужват от довеждащия 

водопровод. 

4.1. В съответствие с Условията за кандидатстване, 

определени като допустими дейности (инвестиции) на 

териториален принцип са такива, осъществяващи се на 

територия на агломерации под 2000 е.ж. и в селските райони 

в страната. 
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В тази връзка, допустими за подпомагане са дейности, 

включващи реконструкция на довеждащи водопроводи само в 

частта им на територията на агломерации с под 2000 е.ж. и в 

селските райони на страната. 

4.2. Аналогично с отговора по т. 4.1 допустими за 

подпомагане са дейности, включващи реконструкция на 

трасета от довеждащи водопроводи само в частта им на 

територията на агломерации с под 2000 е.ж. и в селските 

райони на страната. 

4.3. По настоящата процедура е допустима реконструкцията 

само на тази част от трасето на довеждащ водопровод, която е 

разположена на територията на населено място с под 2000 

екв. ж. и в селски район. 

5. По настоящата процедура е допустимо изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в участъци, намиращи се под 

републикански път, но не е допустимо възстановяването на 

настилката от републиканските пътища.  

В т. 7 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ е заложено условие проектите да се изпълняват 

върху имот, собственост на кандидата. Републиканският път 

не е собственост на кандидата община. 

В посочения казус може да се обмисли вариант при 

изпълнението на проекта да се използват технически 

решения, които позволяват да се изгради, реконструира и/или 
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рехабилитира водоснабдителната система без да се засяга 

републиканската пътна мрежа. 

 

Публикувано на 23.11.2022 г. 

№ 18 от 

13.09.2022 г. 

Уважаеми дами и господа от УО, във връзка с Условия за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА, моля да даде отговори на следните въпроси, 

възникнали при възможните хипотези на инвестиции, 

включени в проектните предложения: 

I.Вариант 1: Проектът включва инвестиции в прекъсната 

инфраструктура – т.е. ремонт на вътрешни водопроводни 

мрежи в едно или повече населени места, които нямат 

връзка. 

1.В този случай прилагат ли се текстовете  от 2.1 до 2.4 – а 

именно „Отчита се сбора на населението само на 

населеното място/населените места, в които ще се 

изпълнява проекта“. – както е отговорило и МЗХ на въпрос 

2 при общественото обсъждане на процедурата - цитирам 

„По т. 1: В т. 2 „Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие“, ясно са описани хипотезите, при които едно 

проектно предложение ще получи точки по критерия, както 

следва: 

- В подкритерии от 2.1 до 2.4 е посочено, че за 

съответствие с критерия се отчита сбора от населението 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант I: 

1. Да прилагат се указателните текстове към т. 2.1 до т. 2.4 от 

Критерии 2 „Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие“.  

- В случаите, в които по проектното предложение са 

предвидени дейности по ремонт на вътрешна водопроводна 

мрежа в едно населено място, за целите на прилагане на 

критерия ще се взима населението на населеното място, в 

което е предвидено да се изпълнява проекта; 

- В случаите, в които по проектното предложение са 

предвидени дейности по ремонт на вътрешни водопроводни 

мрежи в повече от едно населено място, за целите на 
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само на населеното място/населените места, в които ще 

се изпълнява проекта. т.е. критерият не предполага 

задължително наличието на повече от едно населено място 

за получаване на точки.“ 

2.Как следва да се прилага критерий 1.1 в този вариант, за 

да бъдат присъдени точки по критерия? 

Трябва ли за всяко населено място, включено в проекта да 

има аварии на водопроводната система (над 5 аварии на 

година) за последните 3 години, предхождащи датата на 

приема? 

3.Как следва да се прилага критерий 1.2 в този вариант, за 

да бъдат присъдени точки по критерия? 

Трябва ли за всяко населено място, включено в проекта да 

има най-малко 5 регистрирани отклонения, съгласно Наредба 

№ 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, за последните 3 години, предхождащи 

датата на приема? 

II. Вариант  

2. Проектът включва САМО 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща 

непрекъсната водоснабдителна система и/или довеждащи 

водопроводи. 

1.Прилага ли се изключението, описано в текста на критерия 

„Когато проектът включва 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща 

прилагане на критерия ще се взима сборът от населението на 

населените места, в които е предвидено да се изпълняват 

дейностите по ремонт на  вътрешна водопроводна мрежа. 

 

2. За съответствие с критерий 1.1 ще се счита когато във 

всяко едно населено място, на чиято територия ще се 

изпълнява проекта, има минимум по 5 аварии на година за 

последните 3 години, предхождащи датата на приема. 

 

 

3. За съответствие с критерий 1.2 ще се счита когато във 

всяко едно населено място, на чиято територия ще се 

изпълнява проекта, има минимум 5 регистрирани отклонения 

за последните 3 години, предхождащи датата на приема. 

 

 

 

Вариант II: 

 

 

 

 

1. Да прилага се указанието към Критерии 2 „Брой население, 

което ще се възползва от подобрените основни услуги, и 

обхвата на териториално въздействие“. 
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непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), точки по 

критерия се предоставят като се отчете броя на населението 

на населените места, които се обслужват от нея.“ без да 

има значение в кои населени места се изпълнява проекта, 

като водещо тук е кои населени места се обслужват от 

включените в проекта инвестиции? 

2.Как следва да се прилага критерий 1.1 в този вариант, за 

да бъдат присъдени точки по критерия? 

Трябва ли за всяко населено място, което се обслужва от 

общата непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи) да има 

аварии на водопроводната система (над 5 аварии на година) 

за последните 3 години, предхождащи датата на приема 

или 

трябва да има аварии на водопроводната система (над 5 

аварии на година) за последните 3 години, предхождащи 

датата на приема във всяко населено място/населени места, 

на чиято територия се извършва инвестицията? 

3. Как следва да се прилага критерий 1.2 в този вариант за 

да бъдат присъдени точки по критерия? 

Трябва ли за всяко населено място, което се обслужва от 

общата непрекъсната водоснабдителна система и/или 

довеждащи водопроводи да има най-малко 5 регистрирани 

отклонения, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

При предвидени инвестиции по 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща 

непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), точки по 

критерия ще се предоставят като се вземе предвид сбора на 

населението на всички населени места*, които се обслужват 

от описаните водоснабдителни системи. 

*При сборуване на населението, могат да се вземат предвид 

само допустимите по процедурата населени места (под 2000 

е.ж.) в обхвата на Приложение № 2 „Списък с агломерации 

под 2000 е.ж“. 

2. В текста на подкритерий 1.1 е разписано, че „Проектът се 

изпълнява на територията на населено място/населени места с 

установен или прогнозиран воден стрес“ и „Точки по 

подкритерия се предоставят, ако е удостоверено наличието на 

"воден стрес" във всички населени места, на територията на 

които се изпълнява проекта“. От това следва, че 

представянето на документ доказващ минимум 5 аварии на 

година, ще е необходимо само за населеното 

място/населените места на чиято територия се извършва 

инвестицията (изграждането, реконструкцията и/или 

рехабилитацията). За населените места, които само се 

обслужват от общата непрекъсната водоснабдителна система 

и/или главни водопроводни клонове (довеждащи 

водопроводи), и на територията на които не са предвидени 
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качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 

за последните 3 години, предхождащи датата на приема 

или 

трябва да има общо най-малко 5 регистрирани отклонения, 

съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели, за последните 

3 години, предхождащи датата на приема във всяко от 

населеното място/населените места, на чиято територия се 

извършва инвестицията? 

III. Вариант 3. Проектът включва както инвестиции 

в изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща 

непрекъсната водоснабдителна система и/или довеждащи 

водопроводи, така и инвестиции, които нямат връзка с 

общата непрекъсната инфраструктура, а са свързани с  

изграждане/реконструкция/рехабилитация на вътрешна 

водопроводна мрежа на друго/други населени места в 

общината. 

1.В този случай, общата непрекъсната водоснабдителна 

система и/или главни водопроводни клонове (довеждащи 

водопроводи) трябва ли да получи точки за броя население за 

населените места, които обслужва, което произхожда от 

уточнението в текста на критерия  „Когато проектът включва 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща 

непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), точки по 

дейности по изграждане/реконструкция/рехабилитация на 

водоснабдителни системи, не се изисква предоставяне на 

документ доказващ минимум 5 аварии на година. 

3. Изискването за предоставяне на документ удостоверяващ 

най-малко 5 регистрирани отклонения, съгласно Наредба № 9 

от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, за последните 3 години, предхождащи 

датата на приема, е аналогично с предходния отговор на 

въпрос. Не се изисква предоставяне на описаният документ за 

населените места, които само се обслужват от общата 

непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), и на 

територията на които не са предвидени дейности по 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на 

водоснабдителни системи. 

Вариант III: 

 

1. В описаният случай, към сбора на населението на 

населеното/населените места, в които е предвидена 

реконструкция на водопроводна мрежа, следва да бъде 

сумирано и населението на населеното/населените места, 

обслужвани от реконструирания довеждащ/транзитен 

водопровод“. 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

критерия се предоставят като се отчете броя на населението 

на населените места, които се обслужват от нея“, и към този 

брой население, следва ли да се добави сбора от населението 

само на населеното място/населените места, в които ще се 

изпълнява проекта, както указват текстовете в т.2.1 до 2.4 

на Критерий 2 Брой население, което ще се възползва от 

подобрените основни услуги, и обхвата на териториално 

въздействие? 

2.Как следва да се прилага критерий 1.1 в този вариант, за 

да бъдат присъдени точки по критерия? 

Трябва ли за всяко населено място, което се обслужва от 

общата непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи) да има 

аварии на водопроводната система (над 5 аварии на година) 

за последните 3 години, предхождащи датата на приема 

или 

трябва да има аварии на водопроводната система (над 5 

аварии на година) за последните 3 години, предхождащи 

датата на приема във всяко населено място/населени места, 

на чиято територия се извършва инвестицията? 

Както и в допълнение, 

всяко от населените места, които нямат връзка с общата 

непрекъсната водоснабдителна система и/или довеждащи 

водопроводи да има аварии на водопроводната система (над 5 

аварии на година) за последните 3 години, предхождащи 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Моля вижте отговора по т. 2 от Вариант II на настоящия 

въпрос. 
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датата на приема? 

3.Как следва да се прилага критерий 1.2 в този вариант, за 

да бъдат присъдени точки по критерия? 

Трябва ли за всяко населено място, което се обслужва от 

общата непрекъсната водоснабдителна система и/или 

довеждащи водопроводи да има най-малко 5 регистрирани 

отклонения, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 

за последните 3 години, предхождащи датата на приема 

или 

трябва да има общо най-малко 5 регистрирани отклонения, 

съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели, за последните 

3 години, предхождащи датата на приема във всяко населено 

място/населени места, на чиято територия се извършва 

инвестицията? 

Както и в допълнение, 

всяко от населените места, които нямат връзка с общата 

непрекъсната водоснабдителна система и/или довеждащи 

водопроводи да има най-малко 5 регистрирани отклонения, 

съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели, за последните 

3 години, предхождащи датата на приема? 

IV.И в трите посочени варианта, моля да дадете разяснения 

как следва да се тълкува текстът на критерий 1.2 „най-малко 

 

3. Моля вижте отговора по т. 2 и т. 3 от Вариант II на 

настоящия въпрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По допълнението: 

За всяко от населените места, които нямат връзка с общата 

непрекъсната водоснабдителна система и/или довеждащи 

водопроводи, следва да бъде представен документ 

удостоверяващ най-малко 5 регистрирани отклонения, 

съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели, за последните 

3 години, предхождащи датата на приема. 

IV. За целите на критерий 1.2, ще се изисква доказване на 
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5 регистрирани отклонения, съгласно Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели“? 

Отклоненията следва ли да са по 5 показателя, но може да са 

регистрирани на една дата с един документ или следва 

минимум 5 пъти да са регистрирани отклонения в качеството, 

без значение по колко показателя? 

V. Когато проектът включва разходи за 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща 

непрекъсната водоснабдителна система и/или довеждащи 

водопроводи , които преминават през територията на 

населени места, които са с над 2000е.ж., но обслужват 

населени места под 2000 е.ж. допустими ли са одобрение? 

VI.Когато проектът включва разходи за 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на довеждащи 

водопроводи и/или водоизточници и/или ПСПВ 

(пречиствателна станция за питейна вода), които обслужват 

както населени места, които са с под 2000е.ж., но и населени 

места над 2000 е.ж. допустими ли са одобрение? 

VII. Моля да разясните значението на текста „последните 

3 години, предхождащи датата на приема.“, използван в 

критерии 1.1. и 1.2. 

1.Датата на обявяване на приема ли се има предвид и ако е 

така, последните 3 години, предхождащи датата на приема 

като календарни години 2019, 2020 и 2021 ли ще се отчитат 

най-малко 5 регистрирани отклонения в качеството на 

питейната вода, без значение дали същите са регистрирани по 

5 показателя в един документ или по един или повече 

показателя в няколко документа.  

Пример: 

1. При предоставен 1 документ от РЗИ, в който фигурират 2 

проби с отклонения по 2 показателя, една проба с отклонение 

по 1 показател и две проби с отклонения по 3 показателя, 

същите ще бъдат взети предвид като общо 11 отклонения в 

качеството на питейната вода (2 проби * 2 показателя +1 

проба * 1 показател +2 проби * 3 показателя = 11); 

2. При предоставен документ от РЗИ, в които фигурират 5 

проби с отклонения по един показател и една проба с 

отклонения по 3 показателя, същите ще бъдат взети предвид 

като 8 отклонения в качеството на питейната вода ( 5 проби * 

1 показател + 1 проба * 3 показателя = 8); 

3. При предоставен документ от РЗИ, в който фигурира 1 

проба с отклонения по 5 показателя, същите ще бъдат взети 

предвид като 5 отклонения ( 1 проба * 5 показателя = 5); 

V. и VI. Отговорът на въпроси по т. V. и VI., може да бъде 

разделен по два аспекта: 

1. По отношение на допустимост на инвестицията: 

ограниченията по отношение на допустимост на дейности за 

изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения са на база 
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или ще се отчитат периодите 25.07.2019-24.07.2020г.вкл., 

25.07.2020-24.07.2021г. вкл., 25.07.2021-24.07.2022г. вкл.? 

2.В документа, доказващ съответствие по критерий 1.1 трябва 

ли, освен броя аварии, задължително да са посочени и 

периодите, в зависимост от отговора ви по-горе? 

3.В документа, доказващ съответствие по критерий 1.2 трябва 

ли освен брой на отклоненията, задължително да е посочен и 

периода, в зависимост от отговора ви по-горе? 

VIII. За прилагане на критерий 1.2 има ли значение формата 

на документа – протокол, удостоверение, служебна бележка и 

друг вид, или значние има съдържанието на документа, 

издаден от съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ) 

в годината на обявяване на приема, но не по-късно от датата 

на подаване на проектното предложение? 

Трябва ли в документа да се посочи по кои показатели е 

регистрирано отклонението? 

IX. По отношение на цитираното изключение в критерий 

2 - „Когато проектът включва 

изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща 

непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи) …,“ 

даденият отговор на въпрос №4 от процедурата по Въпроси и 

отговори, съдържа обща формулировка какво е водопроводна 

система и текста, че „В зависимост от категорията на 

водоснабдителната система и заложените в 

териториален принцип. В Раздел 13.1. „Допустими 

дейности“  от УК е разписано, че посочените дейности са 

допустими за подпомагане ако са на територията на населени 

места с под 2000 е.ж. и са селските райони на страната. В тази 

връзка, за допустими дейности ще се считат такива, по които 

физически строително-монтажните работи (дейностите по 

изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения) се извършват в 

определените като допустими територии. 

От гореописаното следва, че и в двата описани случая, 

дейностите ще бъдат допустими за подпомагане ако 

отговарят на условието разписано в Раздел 13.1. „Допустими 

дейности“  от УК. 

2. По отношение прилагането на Критерий 2 „Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги, и обхвата на териториално въздействие“: при 

отчитането (сумирането) на броя на населението на 

населените места, които ще се обслужват от общата 

непрекъсната водоснабдителна система и/или главни 

водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), няма да се 

взима предвид населението на населени места попадащи 

извън обхвата на „Приложение № 2: Списък с агломерации 

под 2000 е.ж“. 

VII.  

1. Моля вижте отговора на т. 1.1. на Въпрос № 17 от 9.09.2022 
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инвестиционния проект технически параметри, се определя 

нейната непрекъснатост.“ Текстът не изяснява по същество 

какво е обща непрекъсната водоснабдителна система, затова 

моля да изясните в зависимост от кои технически параметри 

и категория, ще определите една водоснабдителна система 

като непрекъсната? 

 

г. 

2.  За целите на прилагане на подкритерий 1.1 е посочено, че  

за чести аварии на водопроводната система ще се счита 

когато има установени такива – „поне 5 аварии на година за 

последните 3 години, предхождащи датата на приема“. В тази 

връзка в документа, доказващ съответствие по критерий 1.1 

трябва освен броя на авариите, да бъдат посочени и 

периодите през които те са регистрирани. 

Т.е. за всички аварии следва да е видно в кой от следните 

периоди са регистрирани:  25.07.2019-24.07.2020г. вкл., 

25.07.2020-24.07.2021г. вкл. или 25.07.2021-24.07.2022г.  вкл. 

3. За целите на прилагане на подкритерий 1.2 е посочено, че 

за съответствие с критерия ще се счита тогава, когато 

регистрираните отклонения в качеството на питейната вода са 

най-малко 5 за последните 3 години, предхождащи датата на 

приема. Т.е., представения документ следва да носи 

информация за регистрирани отклонения за качеството на 

питейната вода за периода от 25.07.2019 г. до 24.07.2022 г. 

включително. 

VIII. Моля вижте отговора на т. 2.3. на Въпрос № 17 от 

9.09.2022 г. 

IX. Водоснабдителна система е съвкупност от инженерни 

съоръжения за осъществяване на водоснабдяване на населено 

място/населени места. В зависимост от категорията на 

водоснабдителната система и заложените в инвестиционния 
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проект технически параметри, се определя нейната 

непрекъснатост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 19 от 

26.09.2022 г. 

Допустимо ли е проектно предложение за две населени места 

в една община, при условие че всяко от тях е населено място 

с под 2000 екв.ж.съгласно приложения към указанията за 

кандидатстване по настоящата процедура списък, но сборът 

екв.жители на двете населени места е повече от 2000. 

Допълнително, касае се за населени места, които са 

отдалечени едно от друго, нямат обща водоснабдителна 

система/водоснабдителни съоражения/ съоражения за 

пречистване или заустване на отпадни води, респ. двете 

населени места нямат характеристика на една агломерация ? 

 

Няма ограничение една община да подаде проектно 

предложение за дейности на територията на едно или повече 

от допустимите населени места, които са включени в списъка 

– „Приложение № 2: Списък с агломерации под 2000 

е.ж.“ към Условията за кандидатстване. 

№ 20 от 

27.09.2022 г. 

Уважаеми представители на УО,  

Моля за отговор на следния въпрос  по процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 - 

ВОДА  „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

Изискването за предоставяне на анализ „разходи – 

ползи“ (финансов анализ), е във връзка с определяне на 

размерът на финансовата помощ за проекти, които след 

извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, и 
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водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 

2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от ПРСР 2014 – 2020 г.:  

Необходимо ли е да бъде изготвен анализ  „разходи – ползи“ 

(финансов анализ), съгласно Приложение № 3 в случай, 

че  по  процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.021 "ВОДА" се подаде проектно 

предложение , за което заявените и допустими за  финансово 

подпомагане разходи не надхвърлят левовата равностойност 

на 1 000 000 евро ? 

Благодаря предварително! 

са в размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи които надхвърлят левовата равностойност на 1 000 

000 евро, както е разписано в т. 2 на Раздел 10. Процент на 

съфинансиране от Условията за кандидатстване. За проекти 

със заявени разходи под тази стойност (левовата 

равностойност на 1 млн. евро), не се изисква изготвяне и 

представяне на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ). 

№ 21 от 

05.10.2022 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за прием на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-7.021 – ВОДА 

моля за отговор на следния въпрос: 

По подкритерий 1.2 „Проектът се изпълнява на територията 

на населено място/населени места с установено лошо 

качество на питейната вода“- регистрирано отклонение в 

качеството на питейната вода (най-малко 5 регистрирани 

отклонения), съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 

Моля вижте отговора и примера по т. IV. на въпрос № 18 от 

13.09.2022 г. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

за последните 3 години, предхождащи датата на приема.  

Би ли следвало да сумираме регистрираните 

отклонения(следователно да получим точки) ако в едно 

населено място са взети две проби от различни пунктове на 

пробовземане на една и съща дата, като и за двете проби има 

еднакви отклонения в изследваните показатели? 

Пример: 

В село „А“ на дата 25.09.2021г. са взети проби от чешма 

намираща се на  ул. 1 и чешма намираща се на ул.12 и от 

двете проби са регистрирани отклонения в три еднакви 

показателя, би ли следвало да броим, че имаме шест 

отклонения? 

 

№ 22 от 

10.10.2022 г. 

С публикуваните разяснения по чл. 26, ал. 8 от Закона за 

управление на средствата от Европейските фондове при 

споделено управление (ЗУСЕФСУ) се въвеждат различни 

начини на оценка на проектните предложения. От датата на 

обявяване на процедурите чрез подбор по подмярка 7.2 до 

настоящият момент в процедура № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА има няколко варианта за присъждане на точки по 

критериите за подбор. Всички сме наясно, че всеки кандидат 

ще се опита да подготви проектно предложение, което има 

шанс да бъде одобрено. С разписването на ограничението за 

подаване на максимум 2 проектни предложения, от които 

едното да е по процедура № BG06RDNP001-7.020 – 

Към настоящия момент от УО на ПРСР 2014-2020 г., са 

предприети действие по удължаване на приема. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

Енергийна ефективност, остава едно проектно предложение 

по една от останалите процедури чрез подбор. 

Общинска администрация гр. П. подготвя проектно 

предложение по процедура № BG06RDNP001-7.021 – ВОДА, 

но с последните отговори, у нас възниква чувство за 

несигурност. Постоянната промяна в Условията за 

кандидатстване не ни дава гаранция, че няма да има нови 

промени да края на приема. 

Предвид нарушенията на чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕФСУ моля да 

се предприемат действия по прекратяване на приема или по 

тяхното удължаване по процедурите за подбор по подмярка 

7.2 с минимум 2 месеца. 

№ 23 от 

11.10.2022 г. 
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода 

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в Агломерации с под 

2000 е.ж. в Селските райони“ по Подмярка 7.2 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

Във връзка с подаване на проектно предложение по 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода 

„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в Агломерации с под 

2000 е.ж. в Селските райони“ по Подмярка 7.2 имаме 

следните въпроси: 

1. В Приложение № 5 към Условията за кандидатстване 

„Списък с наименованията на активите, дейностите и 

услугите, за които са определени референтни разходи (без 

ДДС)“ липсват референтни разходи за: 

1.1. Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В Приложение № 7 „Списък с наименованията на 

активите, дейностите и услугите, за които са определени 

референтни разходи“ към УК, фигурират цени и пределни 

стойности, ползвани от ДФЗ - РА за сравняване при 

определяне основателността на разходите за различни 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

селските райони; - диаметър в мм: Ф 90; - вид на почвата: 

земна; - без разваляне и възстановяване на настилки; 

1.2. Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в 

селските райони; - диаметър в мм: Ф 90; - вид на почвата: 

скална; - без разваляне и възстановяване на настилки; 

1.3. Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в 

мм: Ф 90; - вид на почвата: земна; - разваляне и 

възстановяване на настилки; 

1.4. Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в 

мм: Ф 90; - вид на почвата: скална; - разваляне и 

възстановяване на настилки; 

Как следва да се определят разходите за липсващите 

дейности? 

2. С публикувания отговор на запитване № 17 от 09.09.2022 

год. по обявената процедура за прием на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.021 – ВОДА стана ясно, че 

следва да се обмисли вариант при изпълнението на проекта да 

се използват технически решения, които позволяват да се 

изгради, реконструира и/или рехабилитира 

водоснабдителната система без да се засяга републиканската 

пътна мрежа. В тази връзка допустимо ли е изграждане, 

реконстркция и/или рехабилитация на водоснабдителната 

система на чрез хоризонтален сондаж (безизкопно полагане). 

Ако е допустимо как да определим разходите?  

 

инвестиции. Принципа за определяне основателността на 

разходите, вкл. и чрез прилагане на списъка с референтни 

разходи е разписана в т. 6, т. 7, т. 8. и т. 9 на Раздел 14.2. 

„Условия за допустимост на разходите“ от УК. 

В тази връзка в т. 9 от Раздел 14.2 е посочено, че: Когато 

заявеният за финансиране разход не е включен в списъка 

Приложение № 7 „Списък с наименованията на активите, 

дейностите и услугите, за които са определени референтни 

разходи“ към датата на подаване на проектното предложение, 

обосноваността на разходите се преценява чрез представяне 

на най-малко три съпоставими независими оферти, събрани 

чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно 

ЗОП. 

 

2. Описаното от Вас решение, свързано с извършването на 

допустими по процедурата разходи, а именно:  за изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения е допустимо. 

Определянето на стойността за дейности или част от 

дейности, за които няма определени референтни разходи, 

следва да бъде чрез събиране на най-малко три съпоставими 

независими оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни 

консултации съгласно ЗОП. 

№ 24 от УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Моля вижте отговора на въпрос № 22 от 10.10.2022 г. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

12.10.2022 г. Съгласно чл. 26, ал. 7 от Закона за управление на средствата 

от Европейските фондове при споделено управление 

/ЗУСЕФСУ/ след откриване на процедура чрез подбор 

утвърдените документи по ал. 1 в частта, определяща 

условията за кандидатстване, може да се изменят само при 3 

условия: 

1. при промени в правото на Европейския съюз и/или 

българското законодателство, в политиката на европейско 

и/или национално ниво, основана на стратегически документ 

или в съответната програма, които налагат привеждане на 

документите в съответствие с тях; 

2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата; 

3. за удължаване на срока за подаване на проектни 

предложения; случаите, в които може да се удължава срокът, 

се определят с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1. 

Съгласно ал. 8 от съшия член, кандидат в процедура може да 

иска разяснения по документите по ал. 1 в срок до три 

седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 

Разясненията се утвърждават от ръководителя на 

управляващия орган или оправомощено от него лице. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

С публикуваните отговори на постъпили запитвания по 

обявената процедура за прием на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.021 – ВОДА за пореден път установяваме 

промяна в начина на оценка на проектите. Предвид 

желанието ни да подготвим проектно предложение, което 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

според нашите виждания ще е възможно да бъде класирано и 

одобрено, ние се отказваме да кандидатстваме по тази 

процедура. Ще трябва от сега занапред да възлагаме 

проектиране и подготовка на проектно предложение за 

УЛИЦИ или ПЪТИЩА. За съжаление, повечето от 

половината срок вече е изтекъл. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Въз основа на горепосоченото, моля да се удължи срока за 

подаване на проектни предложения с максимално възможния 

(минимум 2 месеца) по всички процедури за подбор по 

подмярка 7.2, тъй като същите са неразривно свързани по 

повод възможността да се подават само две проектни 

предложения от общо четирите обявени процедури. 

№ 25 от 

13.10.2022 г. 

По Процедура No BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ допустимо ли е да се кандидатства за 

реконструкция на водопроводна мрежа в пет населени места с 

едно проектно предложение, в което да са включени пет 

самостоятелни инвестиционни проекта с пет отделни 

разрешения за строеж за всеки обект. 

Да, допустимо е. По настоящата процедура, няма 

ограничение една община да подаде проектно предложение с 

предвидени дейности в едно или повече населени места, 

които са включени в списъка – „Приложение № 2: Списък с 

агломерации под 2000 е.ж“ към Условията за кандидатстване. 

№ 26 от 

17.10.2022 г. 

Здравейте, 

 

Моля за Вашето разяснение по следния въпрос във връзка с 

Процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.021 – Вода 

 

Кандидатът разработва проект за реконструкция на 

водопроводната мрежа на населено място, с който иска да 

 

 

По отношение на допустимостта на описаните във въпроса 

разходи, същите са допустими за подпомагане по процедура 

№ BG06RDNP001-7.021. 

В тази връзка, следва да се има предвид, че за всеки заявен за 

подпомагане разход, назначената оценителна комисия по чл. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по 

процедурата. Проектът предвижда поставянето на система за 

дистанционен контрол на параметри на водния поток, с цел 

предварително ограничаване и предотвратяване на загуби на 

вода от водопроводната мрежа на населеното място, която ще 

автоматизира и улеснява процесите. Системата се състои от 

водомерни шахти и оборудване със соларно захранване - за 

всяка водомерна шахта или пункт за мониторинг, и включва 

модул за дистанционен контрол на водоснабдителната мрежа 

от съоръжения във ВиК структурата с интерфейси - 

Аналогови входни и опторазделени цифрови входно/изходни 

сигнали за автоматизиране и наблюдение на обектите. 

 

Моля да отговорите дали тези разходи са допустими по 

процедурата и ако са, разходите за такава система ще бъдат 

ли в съответствие изискванията на Критерий №3 „Проекти, 

въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с 

екологичен ефект“ от Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения към УК по процедурата, тъй като 

със сигурност водят до намаление в ползването на природни 

ресурси и енергия. 

 

33 от ЗУСЕФСУ извършва оценка за допустимост 

индивидуално на всяко проектно предложение на база всички 

представени и изискани от кандидата документи. 

 

По отношение съответствието на описаните разходи с 

изискванията на Критерий №3 „Проекти, въвеждащи 

иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект“: 

В указанията за доказване на съответствие с изискванията на 

критерия, са описани условията, при които ще се определят 

точките по критерия, а именно: 

„Точки по критерия се определят, ако в проектната 

документация са описани прилагането на иновативни 

практики и очакван екологичен ефект след изпълнение на 

инвестицията, като например:-  предотвратяване загубите 

на вода по водопроводните мрежи вследствие на 

съществуващите остарели и амортизирани водопроводи;- 

принос към намаляване концентрацията на вредни вещества 

във водата;- ограничаване замърсяването на водата от 

селскостопански източници или органични замърсители;- 

предотвратяване използването на питейната вода за 

напояване;- намаление в ползването на природни ресурси и 

енергия;- ограничаване влошаването на биоразнообразието и 

ландшафта;- цялостно подобрение качествата на водата, 

въздуха и почвите“. 

В случай, че оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕФСУ, 
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счете че са изпълнени описаните по-горе условия, проектното 

предложение може да получи точки по критерия. 

 

Публикувано на 19.12.2022 г. 

№ 27 от 

27.10.2022 г. 

Здравейте! 

Забелязах, че при попълването на Приложение 7 „Основна 

информация за ПП“ в т. 2.2. „Общ размер на разходите по 

проекта“ е въведено ограничение „До левовата равностойност 

на 600 000 евро без ДДС (1 173 480 лева)“ и не може да се 

попълни по – висока от зададената стойност в лв. Моля да 

обясните това техническа грешка ли е или има промени по 

предварително зададените критерии от 1 000 000 евро на 

кандидат община? 

Благодаря предварително! 

 

С приетото изменение на Насоките за кандидатстване по 

процедурата, е отстранена техническата грешка в „Основна 

информация за Проектното предложение“ и приложението е 

публикувано в съответната процедура в ИСУН. 

№ 28 от 

31.10.2022 г. 

Въпрос № 1: На стр.21-ва от Условия за кандидатстване, в 

т.16 на Раздел 14.3. "Недопустими разходи" е дадена следната 

дефиниция за недопустими разходи "16. Разходи за 

инвестиции за реконструкция и/или рехабилитация върху 

цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или 

улична настилка, нарушени в резултат на изкупните работи, 

като разходите за реконструкция и/или рехабилитация върху 

цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или 

улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи, 

които надхвърлят левовата равностойност на 500 000 евро от 

допустимите разходи по проекта."  Така формулираната 

дефиниция означава ли, че разходите за рехабилитация върху 

цялата ширина на съществуваща улична настилка, нарушена 

в резултат на изкопните работи при рехабилитация на 

Въпрос № 1: По настоящата процедура инвестиционният 

проект, може да включва разходи за реконструкция и/или 

рехабилитация върху цялата ширина на съществуващите 

тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат 

на изкопните работи. 

Приема се, че изкопните работи във връзка с реконструкцията 

на водоснабдителна мрежа, нарушават целостта на уличната 

настилка по цялата дължина на изкопа, и не е необходима 

допълнителна обосновка в тази връзка. 

По отношение на ограничението заложено в т. 13 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от УК, а имено:  

„….разходите за реконструкция и/или рехабилитация върху 
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водопровод под тази настилка са допустими, когато са 

изпълнени кумулативно следните условия:  

- в проекта е обосновано, че уличната настилка на цялата 

ширина на улицата е нарушена в резултат на изкопните 

работи; 

- левовата равностойност на разходите за инвестиции за 

рехабилитация върху цялата ширина на съществуващата 

улица са по-малко от левовата равностойност на 500 000 евро. 

Въпрос № 2: В случай, че разходите за рехабилитация върху 

цялата ширина на съществуващата улица са допустими, как 

следва да се определи тяхната стойност, като се има предвид, 

че референтен разход без ДДС е определен за мерна единица 

"линеен метър" при дейност "Реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни системи, логично само за 

възстановяване на настилката в траншеята на изкопа за 

полагане на новите тръби за рехабилитация на водопровода? 

цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или 

улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи 

не могат да надхвърлят левовата равностойност на 500 000 

евро от допустимите разходи по проекта“, същото касае 

единствено разходите за възстановяване на съществуваща 

настилка извън тази над изкопите. 

 

Въпрос № 2: Стойността на разходите по разваляне и 

възстановяване на настилки в частта над изкопа, са включени 

в определената референтна стойност по всички дейности за 

„Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в 

селските райони“ от Приложение № 7 „Списък с 

наименованията на активите, дейностите и услугите, за 

които са определени референтни разходи (без ДДС)“. 

Под разходи за реконструкция и/или рехабилитация върху 

цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или 

улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи се 

има предвид останалата част от настилката (извън тази над 

изкопа), и за тази част в публикувания списък Приложение № 

7, фигурират референтни разходи за „Реконструкция и/или 

рехабилитация на съществуващи улици“ и „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

тротоари“, и за тяхното изчисление е определена мерна 

единица в квадратен метър (кв.м.). 
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№ 29 от 

23.11.2022 г. 

Моля за Вашето разяснение по следните 2 въпроса във връзка 

с Процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.021 – Вода 

Съгласно т.13 от Раздел 13.2: Условия за допустимост на 

дейностите от УК: „Инвестиционният проект, може да 

включва реконструкция и/или рехабилитация върху цялата 

ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична 

настилка, нарушени в резултат на изкопните работи, като 

разходите за реконструкция и/или рехабилитация върху 

цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или 

улична настилка, нарушени в резултат на изкопните работи 

не могат да надхвърлят левовата равностойност на 500 000 

евро от допустимите разходи по проекта“. 

Въпрос 1: 

Съгласно Приложение №7 „Списък с наименованията на 

активите, дейностите и услугите, за които са определени 

референтни разходи (без ДДС)“ към УК, всички описани 

СМР, свързани с реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения, включват 

„Разваляне и възстановяване на настилки“, въпреки че не 

уточнен обхватът на този вид дейност. Моля да поясните: 

-     Дали съответния референтен код включва дейностите, 

свързани с „Разваляне и възстановяване на настилки“ само в 

частта над изкопа за водопровода? 

-     Ако проектът включва цялостна реконструкция/ремонт на 

уличната/тротоарната настилка и СМР за реконструкция 

и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения, които са включени в Приложение №7, то следва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 1:  

- Описаната позиция по „Разваляне и възстановяване на 

настилки“, като част от строително-монтажните работи по 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения (включени в Приложение №7 „Списък 

с наименованията на активите, дейностите и услугите, за 

които са определени референтни разходи (без ДДС)“ към 

УК), включва единствено дейности по разваляне и 

възстановяване на настилката в частта над изкопа по 

съответната дължина на водопровода, обект на 

реконструкция. 

- Дейността по разваляне и възстановяване на 

настилката в участъка над изкопните работи е включена в 
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ли лимита, заложен в т.13 от Раздел 13.2 да се прилага по 

следния начин: частта от „Разваляне и възстановяване на 

настилки“ в зоната на изкопните дейности се включва в 

стойността към съответния референтен код, а разходите за 

реконструкция/ремонт върху цялата ширина на 

уличната/тротоарната настилка извън участъка на изкопните 

работи попадат в ограничението от 500 000 евро? 

-     Ако проектът включва цялостна реконструкция/ремонт на 

уличната/тротоарната настилка и СМР за реконструкция 

и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения, които не са включени в Приложение №7 

(например участък от клон с ф160), то следва ли лимита, 

заложен в т.13 от Раздел 13.2 да се прилага по следния начин: 

частта от „Разваляне и възстановяване на настилки“ в зоната 

на изкопните дейности се включва в стойността, определена 

чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно 

ЗОП (т.9÷11 от Раздел 14.2. Условия за допустимост на 

разходите от УК), а разходите за реконструкция/ремонт върху 

цялата ширина на уличната/тротоарната настилка извън 

участъка на изкопните работи попадат в ограничението от 

500 000 евро? 

Въпрос 2: 

Под „реконструкция и/или рехабилитация върху цялата 

ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична 

настилка, нарушени в резултат на изкопните работи“ следва 

ли да се има предвид реконструкция и/или рехабилитация по 

ширината им единствено в участъка по дължината на 

съответния водопроводен клон/ове – предмет на проекта? 

обхвата на дейностите, за които има определени референтни 

цени включени в Приложение № 7 „Списък с наименованията 

на активите, дейностите и услугите, за които са определени 

референтни разходи (без ДДС).  

Заложеното в т. 13 от Раздел 13.2: „Условия за 

допустимост на дейностите“ ограничение до левовата 

равностойност на 500 000 евро, е само по отношение на 

разходите за реконструкция и/или рехабилитация върху 

цялата ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или 

улична настилка, извън участъка на изкопните работи. 

 

Моля вижте и отговора на въпрос № 28 от 31.10.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 2: Да. Допустими за подпомагане са разходи за 

реконструкция и/или рехабилитация върху цялата ширина на 

съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, 

нарушени в резултат на изкопните работи, само по дължината 

на предвидените за ремонт/реконструкция участъци от 

водопроводната мрежа в проектното предложение. 
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ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

№ 30 от 

01.12.2022 г. 

Здравейте, имам следния въпрос, касаещ по същество всички 

отворени процедури по подмярка 7.2 

Общината ни ще кандидатства с проект за рехабилитация на 

улица в общинския ни център. Подадохме искане за издаване 

на Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като 

недвижима културна ценност, съгласно УК по процедурата. 

В отговор, получихме удостоверение от НИНКН, в което 

статута на улицата предмет на проекта НЕ Е определена като 

„недвижима културна ценност“ и НЕ Е записано, че се 

намира в границите и охранителните зони на такава, съгласно 

чл.79 от ЗКН 

В удостоверението е записано, че в центъра на населеното 

място има регистриран обект „селищна могила“, който има 

статут на паметник на културата от национално значение и 

съществува възможност, в границите на улицата, предмет на 

проекта, да са разположени нерегистрирани до момента 

археологически обекти, притежаващи статут на културни 

ценности, съгласно чл.146 ал.3 от ЗКН.  

Тъй като съществува възможност навсякъде на територията 

на Република България да има нерегистрирани до момента 

археологически обекти, притежаващи статут на културни 

ценности, законовите изисквания за идентификация и 

регистрация на такива обекти са регламентирани в Глава V, 

раздел I и II на ЗКН, а законодателя не е въвел задължително 

изискване за съгласуване с Министерството на културата с 

писмено становище и заверка с печат върху графичните 

материали на проектната документация, изготвена по реда на 

глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти за всички обекти, а само за 

В т. 9, т. 10 и т. 11 от Раздел 13.2  „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване, са описани 

изискванията и документите, които следва да бъдат 

приложени/представени към проекти, само в случай на 

инвестиции, които включват обекти недвижими културни 

ценности. 

В тази връзка, за инвестиции насочени към обекти, които не 

са определени като недвижима културна ценност в 

Удостоверението от НИНКН за статута на обекта, не се 

изисква изпълнение на условията по т. 9, т. 10 и т. 11 от 

Раздел 13.2, вкл. и съгласуване с Министерството на 

културата с писмено становище и заверка с печат върху 

графичните материали на проектната документация, 

изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.021 – 

ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

онези, които имат статут на културна ценност.  

Във връзка с посоченото, моля за вашия отговор, по всички 

отворени процедури по подмярка 7.2 - следва ли да се 

представя  съгласуване с Министерството на културата с 

писмено становище и заверка с печат върху графичните 

материали на проектната документация, изготвена по реда на 

глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти в случай, че съгласно 

Удостоверението за статута на обекта като недвижима 

културна ценност, обекта, предмет на проекта /път, улица, 

водопровод, водоизточник, сграда/ НЯМА статут на културна 

ценност и НЕ Е разположен в границите и охранителните 

зони на културна ценност? 

 

 


