
 

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 
Данни на подателя (име и/или ел. поща), 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. 
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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 
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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 
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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. 
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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“. 
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