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Здравейте, пиша ви относно възникнали въпроси относно 

Процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от 

сдружения за напояване и други юридически лица за 

възстановяване на съществуващи хидромелиоративни 

съоръжения за напояване“: 

Въпрос 1 - Как се определят техническите параметри на 

съществуващата инсталация или инфраструктура (ХМСН), 

която не е функционираща към момента? 

Според т. 10 от раздел 13.2: Условия за допустимост на 

дейностите - За инвестиции за ремонт/реконструкция/ 

рехабилитация на съществуващи ХМСН при определяне на 

потенциалната икономия на вода и ефективното намаление на 

консумацията на вода (в инженерния проект) ще се взимат 

предвид, в случай че са налични, и данните за предходен период 

от водомерните устройства или актуваните и фактурирани 

водни количества, съобразени с утвърдените поливни и 

напоителни норми към съответната съществуваща система. 

 

Въпрос 2 - ако данните за предходен период от водомерните 

устройства или актуваните и фактурирани водни количества, 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изчисленията на техническите параметри на 

съществуващата инсталация или инфраструктура 

(ХМСН) са предмет на инженерния проект, изготвен и 

заверен от строителен инженер, вписан в регистъра на 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 

правоспособен да проектира системи за напояване. Той 

трябва да е изготвен при спазване на приложимото 

законодателство в областта, като например ЗУТ, Норми за 

проектиране на хидромелиоративни системи и др. За 

целите на настоящата процедура изискванията за 

съдържанието на инженерния проект са подробно 

разписани в т. 17 от раздел 13.2 на условията за 

кандидатстване. 

2. Обръщаме внимание, че данните за предходен 

период от водомерните устройства или актуваните и 
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съобразени с утвърдените поливни и напоителни норми към 

съответната съществуваща система не са налични към момента 

поради не функциониране на ХМСН, как ще се определи в 

инженерния проект потенциалната икономия на вода и 

ефективното намаление на консумацията на вода? Какви данни 

ще се използват в такъв случай? 

 

 

 

Въпрос 3 - Допустимо ли е напояване на земеделски земи, които 

се ползват от кандидата по проектното предложение? Има ли 

ограничение спрямо размера на напояваните земеделски земи, 

които се ползват от кандидата по проектното предложение 

спрямо размера на напояваните земеделски земи на други 

земеделски производители? 

 

Поздрави, 

Dimitar Machuganov 

фактурирани водни количества „ще се взимат предвид, в 

случай че са налични“, както е посочено в т. 10 от раздел 

13.2: „Условия за допустимост на дейностите“ в 

условията за кандидатстване. 

Както уточнихме в отговора на въпрос 1, 

техническите параметри на ХМСН са предмет на 

инженерния проект, който трябва да е съобразен с 

нормативната база в областта, като например ЗУТ, Норми 

за проектиране на хидромелиоративни системи и др. 

3. Съгласно т. 6 от раздел 13.2: „Условия за 

допустимост на дейностите“ в условията за 

кандидатстване, допустими по подмярката са инвестиции 

в ХМСН извън земеделските стопанства. Кандидатите по 

подмярката трябва да бъдат оператори, предоставящи 

услугата „Доставяне на вода за напояване“, в 

съответствие с дефинициите в т. 2.5 и т. 2.6 от раздел 27. 

„Допълнителна информация“ на условията за 

кандидатстване и да имат разработена Методика за 

определяне цената на услугата „Доставяне на вода за 

напояване“, описана в раздел 10 от условията за 

кандидатстване и посочена като изискуем документ в т. 

33 от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от 

условията за кандидатстване. 

Във връзка с изложеното по-горе Ви информирам, че 

в процедурата за подбор не е предвидена възможност за 
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подпомагане на проектни предложения, отнасящи се за 

ХМСН, използвани за напояване на земеделски земи, 

които се стопанисват от кандидата по съответното 

проектно предложение. 

   

 


