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Бланка за кандидатстване 
с проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост 

 

1. Наименование на проекта. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ 

ХИДРОМЕЛИОРАТИВЕН ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ЗА УСТОЙЧИВО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ И АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

2. Описание на проекта (цели, основни дейности). 

Описание на проекта: 

Реконструкция, възстановяване и модернизация на съществуващия държавен хидромелиоративен 

фонд в Република България, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД, основно в две 

направления: 

 обекти за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за питейно-битово 

водоснабдяване на населението и напояване на земеделски култури - категоризирани в 

ПМС № 181 от 20 юли 2009 г. като стратегическите обекти и дейности, които са от 

значение за националната сигурност, а именно „напоителни системи“ 

 съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, в т.ч. заливане на 

населени места, пътища, ж.п. линии, промишлени предприятия, земеделски земи и други 

важни от национален мащаб обекти.  

Проектът не предвижда изграждане на нова хидромелиоративна инфраструктура. 

Съществуващата хидромелиоративна система е силно амортизирана, със значителни загуби на 

воден ресурс, поради течове и филтрации по нейното протежение, което оказва съществен натиск 

върху главните водните тела – язовирите. Тази система е и енергийно неефективна предвид 

значителната консумация на електроенергия на съоръженията, строени през миналия век, които 

отводняват държавни и частни терени. Всички тези обстоятелства налагат извършването на 

реформи за ефикасно и устойчиво използване на водните ресурси в страната, посредством 

намаляване на загубите на вода в хидромелиоративните съоръжения, което от своя страна ще има 

положителен ефект за околната среда и адаптиране към последиците от изменението на климата. 

Проектът няма да има негативни последствия за състоянието на водните обекти и климата, с 

оглед на извършената оценка на основните екологични цели, залегнали в Регламента за 

Таксономията на ЕС и в съответствие с Рамковата директива за водите (РДВ), а именно: 

 мярката няма да доведе до негативни ефекти по отношение на изменението на климата и 

адаптиране към него, на устойчивото използване и защита на водните ресурси, кръговата 

икономика, включително предотвратяване и рециклиране на отпадъци, замърсяването във 

въздуха, водата или земята и възстановяването на биологичното разнообразие и 

екосистемите.  

 проектът няма да окаже отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, 

както в рамките на Натура 2000, така и извън нея, а напротив - инвестициите във 

възстановяване на стара хидромелиоративна инфраструктура ще подобрят водния баланс 

на почвите и ще намалят преуплътняването и ветровата ерозия при резки засушавания. 

След рехабилитацията на повърхностни водоизточници и системи ще се намали натискът 

върху използване на подземни водоизточници, извори, реки и др., което ще окаже 

благоприятен ефект за екосистемите. 

За постигане на целите по чл. 4 на Рамковата директива за водите в Плановете за управление на 

речните басейни са разработени програми и мерки. Всяко инвестиционно намерение се подлага 

на оценка на въздействието върху околната среда (в съответствие с директивата по ОВОС) в 

рамките на процедурата по чл. 93, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в който са 

транспортирани изискванията на директива 2011/92/ЕС. Съгласно тази процедура Басейнова 
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дирекция извършва оценка за съответствие с целите и мерките по ПУРБ и издава становище на 

основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите и чл. 4а от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда). При необходимост (в 

случаите, в които се очаква значимо въздействие) инвестиционните проекти се подлагат на 

детайлна оценка. След изготвяне на проектите за ремонтно-възстановителни работи на обектите, 

предложени за рехабилитация, същите се представят пред компетентните органи по околна среда 

(Директори на РИОСВ или министъра на околната среда и водите) за преценка на въздействието 

върху околната среда в съответствие чл. 93, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в който 

са транспортирани изискванията на директива 2011/92/ЕС. В рамките на тази процедура се 

извършва и оценка на въздействието върху зоните по Натура 2000. 

Дейностите по рехабилитация, включени в проекта, са в съответствие с екологичните 

съображения, включително разпоредбата за цялостна оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС) на предложените инвестиции, а именно: поддържане и подобряване на добро 

екологично състояние  на повърхностните водните тела и запазване на добро химично състояние; 

защита на подземните водни тела като зони за защита на питейните води, съгласно чл. 119а от 

Закона за водите; подобряване на състоянието на водата за опазване на местообитанията и 

биологични видове; опазване на дивите птици и местообитанията от Натура 2000.   

Предвид планираното увеличаване на отводняваните площи, счита се, че проектът няма да 

наруши естественото регулиране на потоците и заливните равнини, като влажните зони няма да 

се отводняват и унищожават в процеса на извършване на дейностите. Напоителните полета, 

които са прилежащи към съществуващите напоителни съоръжения, подлежащи на 

рехабилитация, са проектирани в миналото по такъв начин, че да отговарят на релефа и почвения 

състав. Системите са проектирани да работят в баланс и там, където почвите и 

почвообразуващите скали не могат да поемат част от излишната влага в определени периоди на 

годината, поради структурата или наклоните, са предвидени дренажи, чието местоположение е 

изчислено още при създаване на оригиналните съоръжения. 

Настоящият проект е в съответствие с регулаторните принципи – чл. 9 от Рамковата директива за 

водите, въвеждащ принципа за възстановяване на разходите за водни услуги в съответствие с 

принципа „замърсителят плаща“, който понастоящем се прилага от дружеството при извършване 

на услугата „доставка на вода за напояване“, транспортиран в Националната програма за 

опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на МОСВ. 

Съгласно дефиницията на член 107 от ДФЕС и указанията на Европейската комисия относно 

съотносимостта на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост към правилата за 

държавните помощи финансирането по проекта не съдържа елементи на държавна помощ. 

Управлението на проекта ще се осъществява от Министерство на земеделието, храните и горите. 

Изпълнението на включените дейности по проекта ще се осъществява чрез възлагане на 

обществени поръчки на външни изпълнители. Налице е достатъчен капацитет за реализацията на 

инвестиции в кратки срокове предвид наличието на висококвалифицирани специалисти в 

областта на управлението на проекти, мелиорациите, хидромелиоративното и хидротехническото 

строителство и експлоатация на напоителни и отводнителни системи и корекции на реки. 

Цели:  

 Основната цел на проекта е гарантиране на устойчиво управление на водите в страната, 

смекчаване на негативното въздействие върху климата и адаптиране към последиците от 

неговото изменение. Проектът интегрира адекватно предизвикателствата, свързани с 

осъществяването на зеления преход, особено що се отнася до ефективното управление на 

природните ресурси. Тази цел отразява Специфичните препоръки на Съвета относно 

Националната програма за реформи на България за 2019 г. и 2020 г., а именно: насърчаване на 

устойчивото управление на водите, ресурсната ефективност и прехода към кръгова икономика, 

смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него.  

 Очакванията от изпълнението на проекта са постигане на заложените в Рамковата 

директива за водите 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. 

цели: по-ефективно и устойчиво използване на водата, принос за разширяване на обхвата на 



1 Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване 

и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по 

линия на Фонда за възстановяване и устойчивост. 

защитата на повърхностните и подземни води, по-добра защита на водната екология и на 

уникални и ценни местообитания; постигане на „добро състояние“ на водата; прилагане на 

"комбиниран подход" на нормите за допустими емисии и стандартите за качество, чрез: 

 опазване на всички видове води (повърхностни и подземни) и намаляване на 

замърсяването във водните обекти, ефективно оводняване, което ще допринесе за 

намаляване на замърсяването на подземните води и растителността с торове и препарати, 

заради възможността от прецизното им дозиране, което от своя страна ще спомогне за 

опазване на здравето на населението и отговаряне на водните нужди и потребности на 

индустрията и населените места. Ефективното планирано и качествено управление на 

водния ресурс ще намали тези негативни ефекти върху почвите, като ще създаде 

необходимата влага при екстремни засушавания. 

 възстановяване на екосистемите в и около тези водни обекти. Спестените по този начин 

водни маси ще позволят тяхното акумулиране в язовирите и същите ще се използват за 

оводняване коритата на реките и поддържане на екологичното състояние/екоминимум и 

биоразнообразието в тях. Оводнените корита на реките в страната ще подпомогнат 

захранването на кладенци и сондажи за питейно-битово водоснабдяване на населението. 

Постигнатите резултати ще доведат до ползи както за флората и фауната, така и за 

населението и икономиката в цялост.   

 гарантиране на устойчивото използване на водите: За постигане на целите по чл. 4 на 

Рамковата директива за водите в Плановете за управление на речните басейни са 

разработени програми и мерки. Всяко инвестиционно намерение се подлага на оценка на 

въздействието върху околната среда (в съответствие с директивата по ОВОС) в рамките на 

процедурата по чл. 93, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, в който са 

транспортирани изискванията на директива 2011/92/ЕС. Съгласно тази процедура 

Басейнова дирекция извършва оценка за съответствие с целите и мерките по ПУРБ и 

издава становище на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите и чл. 4а от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (оценка на въздействието върху 

околната среда). При необходимост (в случаите, в които се очаква значимо въздействие) 

инвестиционните проекти се подлагат на детайлна оценка. 

 Обновяването на напоителните системи ще даде възможност за намаляване използването 

на пестициди и торове, което ще позволи поддържането на подходящ воден баланс. Тази цел 

съвпада с целите на стратегията „От фермата до трапезата“, която е в унисон с приоритетите на 

Зелената сделка за запазване на екосистемите, които също са под неблагоприятното въздействие 

на климатичните промени, и по-конкретно наводненията или резките засушавания. 

 Подобряване състоянието на хидромелиоративните системи ще допринесе за по-

ефективното поемане на води от индустрията и бита, доставяне на вода за целите на енергетиката 

и рециклиране на вода за повторно използване в екосистемата. В някои от 

отводнителните/дренажните системи се поемат води, които излизат от производствата на 

предприятия от индустрията и селското стопанство, поради специфичното местоположение на 

инфраструктурата. МЗХГ планира да включи в Стратегическия план възможности за 

предоставяне на финансиране на предприятия за монтиране на подходящо оборудване за 

проверка на качествата и количеството на води, както и по отношение на малки пречистващи 

съоръжения, там където това е възможно, за постигане на подходящо качество на водни оттоци, и 

повторното им използване в съответствие с Регламент за повторно използване на водите (ОВ от 

25/06/2020г., влизащ в сила на 26/06/2023г.). 

 Извършването на рехабилитация на хидротехническите съоръжения ще благоприятства 

миграцията на рибите и ще създаде по-добри условия за запазване и развитие на биологичното 

разнообразие. С реализиране на проектните работи ще се осигури освен повишаване на 

капацитета на водните тела, но и проходимост на речните корита, което от своя страна ще 

създаде благоприятни условия за миграция на рибите. Изграждането на рибни проходи на 

съществуващите бентове е необходимо за осигуряване непрекъснатостта на реката (ПУРБ 2016-

2021 г., мярка HY_11 „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на 

рибите и действие към нея“, мярка HY_11_1 „Изграждане на съоръжения за осигуряване на 
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непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.)“. 

 

Основни дейности:  

При извършване на ремонтите дейности, предмет на проекта, ще се спазва стриктно Българското 

и Европейско законодателство, в т.ч. в сектор води, включително изпълняване на приложимите 

мерки в Програмите от мерки към ПУРБ и ПУРН и становищата по Екологичните им оценки. 

Възстановяването чрез рехабилитация ще се извършва на следните 265 хидромелиоративни 

съоръжения: 

 

1. Възстановяване на инженеринг (проектиране и строителство), обхващащи общо 119 броя 

обекти - напоителни канали и напоителни полета, в това число: 

 Напоителни канали - 109 броя; 

 Напоителни полета - 10 броя 

Резултати, които ще се постигнат след извършване на предвидените мероприятия: 

 Възстановени компрометирани участъци, които водят до загуби на вода; 

 Устойчиво използване на водите; 

 Подобряване на проводимостта на водата; 

Очаквани ефекти от извършване на рехабилитацията: 

 Увеличаване на оводняваните площи, без да се оказва натиск върху водните тела. В 

в миналото хидромелиоративният сектор на България достига близо 1,2 млн. ха в края на 80-те 

години на 20-ти век, след което бележи рязък спад до 35 000 - 50 000 ха, в зависимост от 

годината и валежите. Към 2000 г. държавното предприятие „Напоителни системи” ЕАД 

управлява 235 напоителни системи, които са проектирани да обслужват над 740 000 ха поливни 

площи, чрез 168 язовира и водоема, с общ капацитет от 3,1 млрд. кубични метра вода. През 

същата година годните за напояване площи възлизат на 537 500 ха,  а към 2020 г. са в размер на 

22 801 ха. Язовирите - водните тела разполагат с достатъчен водосъхраняващ обем, който да 

обслужва проектираните през миналия век напоителни системи, доставящи вода до над 740 000 

ха поливни площи. В този смисъл, планираното увеличаване на площите, до които ще се доставя 

вода за напояване - от 22 801 ха (през 2020 г.) до 101 354, 6 ха (след рехабилитацията) няма да 

доведе до натиск върху водните тела, тъй като те са проектирани да водоснабдяват площи в 

размер на 740 000 ха. Практически, възстановителните работи ще доведат до подновяване на 

напояването върху 13% от нормалния проектен капацитет на напоителните системи. Освен това, 

там където бъдат възстановени главната и второстепенна мрежа, загубите ще бъдат намалени 

значително. При сегашните загуби от филтрация по разрушените канали се налага много по-

голямо натоварване на водоизточника, за да се доставят реално нужните количества вода по 

поливни норми. Важно е да се отбележи, че за водоизточници ще бъдат използвани само 

съществуващи язовири (едногодишни и многогодишни изравнители), които са проектирани и 

предвидени за напояване. 

Чрез реконструкцията на напоителните канали ще се намалят загубите на води и по този начин 

ще се осигури по-голям обем вода за напояване, без да се увеличава количеството вода, което ще 

се водовзема от водните обекти. Реализацията на инвестиционните проекти е в изпълнение на 

мерки от Плана за управление на речните басейни - мярка „Намаляване на водовземането чрез 

намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“ и мярка „Реконструкция на 

водопреносната мрежа, включително облицоване на напоителни канали за обществено 

напояване“, целящи подобряване на ефективността при ползването на вода. 

Реконструкцията на напоителните канали няма да окаже въздействие върху повърхностните 

води, тъй като количеството, което ще се водовзема няма да се увеличава. 

 Рехабилитацията на напоителните канали ще има положително въздействие върху баланса 

в екосистемите, предвид климатичните промени в световен мащаб, предизвикващи 

продължителни засушавания и моменти с проливни дъждове и наводнения, които водят до 

масивна ерозия на почвите. Ефективното, планирано и качествено управление на водния ресурс 

ще намали тези негативни ефекти върху почвите, осигурявайки необходимата влага при 
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екстремни засушавания. 

Ефективното оводняване ще допринесе за намаляване на замърсяването на подземните води и 

растителността с торове и препарати, заради възможността за прецизното им дозиране, което от 

своя страна ще спомогне за опазване на здравето на населението и отговаряне на водите нужди и 

потребности на индустрията и населените места. Подобни процеси ще могат да се планират, така 

че негативните ефекти върху околната среда да намалеят значително.  

2. Възстановяване на общо 35 броя обекти - помпени станции (ПС), тръбопроводи, 

изравнители, както следва: 

 помпени станции - 29 броя; 

 напорни тръбопроводи  - 4 броя; 

 изравнители - 2 броя. 

Резултатите, които ще се постигнат с извършване на предвидените мероприятия: 

 Подмяна на енергоемки и амортизирани помпи и помпени агрегати на ПС с нови, 

енергоефективни такива; 

 Подмяна на ерозирали тръби с нови технологично-модернизирани тръби; 

 Смяна на облицовката на изравнителите, за преустановяване на загубите на вода и 

неконтролируемото й изтичане през компрометирани участъци. 

Ефектите, които ще се постигнат са както следва: 

 Намаляване на загубите, които системата генерира при транспортиране на водни 

количества за малък размер площи; 

 Увеличаване КПД на съоръженията, водещо до икономия на вода;  

 Надеждно водообезпечаване на свързаните с възстановената хидромелиоративна 

инфраструктура поливни площи; 

 Намаляване на електропотреблението на ПС; 

 Възстановяване на годните изградени поливни площи в страната; 

 Постоянен мониторинг на протичащите водни количества и контрол по изпълнението на 

план-графика на контролния орган МОСВ. 

 

3. Възстановяване на общо 8 броя водохващания: 

Резултатите, които ще се постигнат с извършване на предвидените мероприятия: 

 Възстановени савачни врати за спиране на изтичането на водата; 

 Възстановени обрушени бетонови облицовки, елементи и фундаменти; 

 Възстановени електросъоръженията; 

 Подобряване на проводимостта на съоръженията за увеличаване на обема на улавяните 

водни количества.  

Ефектите, които ще се постигнат са както следва: 

 Оптимално функциониране на цялостните хидромелиоративни системи; 

 Предотвратяване на аварийни ситуации, възникващи по съоръженията; 

 Намаляване риска от бедствия; 

 Ограничаване на риска от заливане на прилежащите площи; 

 Намаляване на загубите на води следствие на скъсвания 

 

4. Възстановяване на общо 3 броя обекти – язовири 

 Язовир "Божурица" - община Грамада, област Видин - ремонт и възстановяване;  

 Язовир„Сопот“ (ПДС)- ремонт и възстановяване;  

 Язовир „Гарваново“ - ремонт и възстановяване. 

Резултатите, които ще се постигнат с извършване на предвидените мероприятия: 

 Възстановяването на преливниците на язовирите; 

 Възстановяване на короната на язовирите. 
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Ефектите, които ще се постигнат са както следва: 

 Възстановяването на преливниците на язовирите ще позволи завиряване, съобразено с 

максималния полезен обем на язовира. Това ще даде възможност за дългосрочно обезпечаване с 

вода за напояване на годните поливни площи в напоителните системи, предвидимост в заявките и 

увеличаване на площите, заети с  напоявани земеделски култури.    

 Чрез рехабилитация на короната на язовира ще се предотврати навлизането на вода в 

тялото на язовирната стена и последващи нарушения. 

5. Дейности за възстановяване на инженеринг (проектиране и строителство) обхващащи 

общо 100 броя обекти за отводняване, както следва: 

 Отводнителни помпени станции /ОПС/ - 55 броя; 

 Отводнителни системи, отводнителни канали и предпазни диги - 45 броя. 

Резултатите, които ще се постигнат с извършване на предвидените мероприятия: 

 Подмяна на енергоемки и амортизирани помпи и помпени агрегати на ОПС с нови, 

енергоефективни такива /възстановяване на сградите на ОПС/ изграждане на ново 

електрозахранване на ОПС; 

 Укрепване/рехабилитация на предпазните диги; 

 Подобряване на проводимостта на отводнителните канали за увеличаване на обема на 

улавяните водни количества.  

Ефектите, които ще се постигнат са както следва: 

 Възстановяване на компрометирани участъци за предпазване на населението от вредното 

въздействие на водите;  

 Намаляване риска от бедствия и наводнения;  

 Предпазване и запазване на биоразнообразието, застрашено при евентуални бедствени 

ситуации; 

 Подобрена енергийната ефективност на ОПС; 

 Ефективност при осигуряване на проводимостта на съоръженията и отводняване на 

прилежащите площи. 

3. Бенефициент: „Напоителни системи” ЕАД 

4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи1. 

Цялостният срок за изпълнение на проекта е от 2021 г. до 2025 г. 

 

Периодът на провеждане на откритите процедури по реда на ЗОП за възлагане на обществените 

поръчки с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) и извършване на строителен 

надзор е в периода от юли 2021 г. до юни 2022 г.. 

 

Периодът на изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на всички 265 обекта, 

предмет на инвестицията, е от юли 2022 г. до декември 2025 г., в това число по етапи и дейности 

както следва: 

  

1. Етап № 1, включващ:  

1.1. Проектиране (ще се извършва едновременно за всички 265 обекта, като срокът за 

изпълнението е 6 месеца от стартиране на проекта и сключване на договор между „НС“ ЕАД и 

финансиращия орган за възлагане на изпълнението на проекта); 

1.2.  Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите (265 обекта) (2 месеца след приключване на 

проектирането, общо за всички обекти), включващ: 

а) Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

                                                
 



1 Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване 

и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по 

линия на Фонда за възстановяване и устойчивост. 

строежите по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при 

спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; 

б) Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти по смисъла 

на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. 

1.3 Съгласуване на инвестиционните проекти с контролни органи (265 обекта) (1 месец 

след дейността по т.1.2). 

 

2023 г. /2024 г. 

 

2. Етап № 2 - изпълнение на строително-ремонтни работи на 100 обекта, включващ:  

2.1. Стартиране на фактическото изпълнение на ремонтно-възстановителните работи за 

100 обекта едновременно (16 месеца считано от подписването на Протокола за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр. 2 или 2а), като в този 

срок е включен и периодът на напоителния сезон от м. април до м. октомври, за обектите, за 

които е приложим). 

2.2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на 100 обекта 

(считано от датата на стартиране на строителството - 18 месеца), съгласно чл. 166 от ЗУТ. 

Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на строителството е 

съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително координация на строителния процес до въвеждането на 

обекта в експлоатация.  

2.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на всички 

100 обекта (считано от датата на стартиране на строителството - 18 месеца); 

2.4. Въвеждане на 100 обекта в експлоатация по реда на ЗУТ - 2 месеца след приключване 

на строителството.  

 

След изпълнение на етап № 2, започва стартирането на етап № 3 

 

2024 г. /2025 г. 

 

3. Етап № 3 - изпълнение на строително-ремонтни работи на 165 броя обекти 

включващ:  

3.1. Стартиране на фактическото изпълнение на ремонтно-възстановителните работи за 

165 обекта едновременно (14 месеца считано от подписването на Протокола за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр. 2 или 2а ), като в 

този срок е включен и периодът на напоителния сезон от м. април до м. октомври, за 

обектите, за които е приложим). 

3.2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на 165 обекта 

(считано от датата на стартиране на строителството - 16 месеца), съгласно чл. 166 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ). Обхватът на дейностите по осъществяване на 

строителен надзор по време на строителството е съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително 

координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.  

3.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на 165 

обекта (считано от датата на стартиране на строителството - 16 месеца); 

3.4. Въвеждане на 165 обекта в експлоатация по реда на ЗУТ - 2 месеца след приключване 

на строителството.  

 

Предмет Начална дата 
Крайна дата 

(до м./г.) 

Продължителност 

(месеци) 

 „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ 

2021 г. / 2022 г. 
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Подготовка, провеждане и възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Извършване 

на инженеринг“ 

01.07.2021 30.06.2022 12 

Подготовка, провеждане и възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Строителен 

надзор“ 

01.07.2021 30.06.2022 12 

ДЕЙНОСТ  „ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕТАП 1   2022 г. / 2023 г. 

Проектиране на 265 обекта 01.07.2022 01.01.2023 6 

Изготвяне на оценка на съответствие  

на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите 

01.01.2023 01.03.2023 2 

Съгласуване на инвестиционни проекти 

 с контролни органи 
01.03.2023 31.03.2023 1 

ЕТАП 2     2023 г. /2024 г.  

Изпълнение на СМР на 100 обекта 01.04.2023 31.07.2024 16 

Строителен надзор 01.04.2023 30.09.2024 18 

Авторски надзор 01.04.2023 30.09.2024 18 

Въвеждане в експлоатация 

 на 100 обекта 
01.08.2024 30.09.2024 2 

ЕТАП 3     2024 г. /2025 г. 

Изпълнение на СМР на 165 обекта 01.09.2024 31.10.2025 14 

Строителен надзор 01.09.2024 31.12.2025 16 

Авторски надзор 01.09.2024 31.12.2025 16 

Въвеждане в експлоатация 

 на 165 обекта 
01.11.2025 31.12.2025 2 

 

4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение? 

Веднага след одобрение за финансиране на проектa и сключване на договор с финансиращия 

орган за възлагане на неговото изпълнение.  

2021/2022 г. - Провеждане на процедурите по реда на ЗОП за възлагане на обществените поръчки 

за инженеринг и строителен надзор; 

2022/2023г. - Стартиране на фактическото изпълнение на инженеринга на обектите, описани в 

раздел 2 от настоящата апликационна форма.  

5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, 

европейско финансиране, частно финансиране, МФИ). 
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Общият прогнозен финансов ресурс за извършване на рехабилитацията е в размер на       

847 854 185,32 лв. без ДДС, разпределен по етапи и дейности както следва: 

ДЕЙНОСТИ 
Брой 

обекти 

Индикативна 

стойност 

(лева) 

Краен 

срок на 

изпълнение 

Разяснение/Описание на индикативната 

стойност (гранулиране на разходите) 

ОБЩО ЗА ЦЕЛИЯ 

ПРОЕКТ, В ТОВА 

ЧИСЛО ПО ЕТАПИ И 

ДЕЙНОСТИ: 

265 847 854 185,33 31.12.2025 г. 

Общата стойност на проекта е формирана като 

сбор от индикативните стойности на всички 

предвидени дейности  

ЕТАП 1 - 2022-2023 г. 
 

38 340 909,54 
 

  

1. Проектиране 265 37 428 392,40 01.01.2023 г. 

5% от стойността на СМР 
Проектирането се извършва въз основа на договор 

между проектанта и инвеститора. Съгласно 

изискванията на Закона за устройство на 

територията, проектантът, който е изготвил проекта 

следва да осъществява авторски надзор в хода на 

изпълнението му. Авторският надзор представлява 

надзор за съответствие на извършените строително-

монтажни работи с одобрения проект 

2. Изготвяне на оценка на 

съответствието на 

инвестиционните 

проекти с изискванията 

към строежите/обектите 

265 364 981,07 31.03.2023 г. 

0,1 % от СМР, но не по-малко от 500 и не повече 

от 3000 лв. без ДДС, съгласно чл.28, ал.2 от Тарифа 

№ 14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и от областните управители. 

Оценката 

на съответствието на проекта е задължителен за 

всички строежи от първа до 

трета категория и е задължителна предпоставка 

за издаване на Разрешение за строеж ( съгл. чл.142, 

ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ).                                                                                                                             

3. Съгласуването на 

инвестиционните 

проекти  

265 364 981,07 31.03.2023 г. 

0,1 % от СМР, но не по-малко от 500 и не повече 

от 3000 лв. без ДДС, определен  на база чл.28, ал.4 

от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и от областните 

управители  

4. Такси за издаване на 

Разрешение за строеж 

съгл. ЗУТ 

265 182 555,00 31.03.2023 г. 

Издаване на Разрешение за строеж съгл. ЗУТ на база 

чл.29. от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и от областните 

управители (изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 

2019г.) За издаване на разрешение за строеж по реда 

на чл. 148, ал. 3 от закона се събира такса в размер 

0,05 на сто от строителната стойност на обекта, 

но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.  

ЕТАП 2 - 2023-2024 г. 

Строително-ремонтни 

работи, в това число:  
344 105 539,07 

    

1. Изпълнение на СМР 100 334 158 162,98 31.07.2024 г. 

Фактическо извършване на ремонтно-

възстановителните работи по одобрените проекти, 

както и заплащане на необходимите средства за 

издаване на разрешение за строеж от съответната 

институция.                             

2. Строителен надзор 100 6 364 917,39 30.09.2024 г. 

Най-ниските ценови предложения на избраните 

изпълнители по проведена открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор 

на изпълнители за извършване на строителен надзор 

при извършването на ремонтни работи на 

хидромелиоративни съоръжения собственост на 

„Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 

"Инвестиции за развитие, модернизация или 

адаптиране на земеделската и горска 

инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 

обособени позиции”, превърнати в процентно 

съотношение спрямо стойността на строителството 

в размер на 2%.  



1 Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване 

и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по 

линия на Фонда за възстановяване и устойчивост. 

3. Авторски надзор 100 3 182 458,70 30.09.2024 г. 

Съгласно № BG06RDNP001-4.010 „Проектни 

предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за 

възстановяване на съществуващи 

хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по 

подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в 

инфраструктура, свързана с развитието, 

модернизирането или адаптирането на селското и 

горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. в раздел 

14.1 „Допустими разходи“ разходи за авторски 

надзор в размер на 1% от СМР. 

4. Въвеждане на обектите 

в експлоатация 
100 400 000,00 30.09.2024 г. 

Изготвяне и окомплектоване на нужната 

документация за въвеждането на готовия строеж в 

експлоатация                                                                                                                            

- Стойността е съгласно чл.31б, ал.2 от Тарифа № 14 

за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и от областните управители 

хидромелиоративни съоръжения - напоителни и 

отводнителни канали и др. - по 200 лв. на 

километър, но не повече от 4000 лв. на обект 

ЕТАП 3 - 2024-2025 г. 

Строително-ремонтни 

работи, в това число:  
465 407 736,72 

    

1 Изпълнение на СМР 165 451 838 077,37 31.10.2025 г. 

Фактическо извършване на ремонтно-

възстановителните работи по одобрените проекти, 

както и заплащане на необходимите средства за 

издаване на разрешение за строеж от съответната 

институция.                             

2. Строителен надзор 165 8 606 439,57 31.12.2025 г. 

Най-ниските ценови предложения на избраните 

изпълнители по проведена открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор 

на изпълнители за извършване на строителен надзор 

при извършването на ремонтни работи на 

хидромелиоративни съоръжения собственост на 

„Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 

"Инвестиции за развитие, модернизация или 

адаптиране на земеделската и горска 

инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 26 

обособени позиции” превърнати в процентно 

съотношение спрямо стойността на строителството 

в размер на 2%.  

3.  Авторски надзор 165 4 303 219,78 31.12.2025 г. 

Съгласно № BG06RDNP001-4.010 „Проектни 

предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за 

възстановяване на съществуващи 

хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по 

подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в 

инфраструктура, свързана с развитието, 

модернизирането или адаптирането на селското и 

горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. в раздел 

14.1 „Допустими разходи“ разходи за авторски 

надзор в размер на 1% от СМР. 

4. Въвеждане на обектите 

в експлоатация 
165 660 000,00 31.12.2025 г. 

Изготвяне и окомплектоване на нужната 

документация за въвеждането на готовия строеж в 

експлоатация                                                                                                                            

- Стойността е съгласно чл.31б, ал.2 от Тарифа № 14 

за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и от областните управители 

хидромелиоративни съоръжения - напоителни и 

отводнителни канали и др. - по 200 лв. на 

километър, но не повече от 4000 лв. на обект 

 

  

 



1 Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване 

и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по 

линия на Фонда за възстановяване и устойчивост. 

5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход: 

1. ЕТАП № 1:  

- Проектиране - 5% 

- Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите - 0,1 % от СМР на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 

3000 лв.  

- Съгласуване на инвестиционните проекти с контролни органи - 0,05 % от СМР, но не по-

малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв. 

- Издаване на разрешение за строеж съгл. ЗУТ- 0,05 % от СМР, но не по-малко от 250 лв. и 

не повече от 1500 лв. 

 

2. ЕТАП № 2: 

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 90% 

- Строителен надзор – 2 % от стойността на СМР 

- Авторски надзор – 1% от стойността на СМР 

- Такси за въвеждане в експлоатация – 0,15% 

 

3. ЕТАП № 3: 

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 90% 

- Строителен надзор – 2 % от стойността на СМР 

- Авторски надзор – 1% от стойността на СМР 

- Такси за въвеждане в експлоатация – 0,15%  

6. Индикатори 

6.1. Индикатор/и за резултат 

Ниво на договаряне на финансовия ресурс:  

 Начална стойност -  0(30.06.2021 г.) 

 Междинна стойност - 0 (31.12.2021 г.) 

 Междинна стойност – 382 446 448,60 лв. (38 340 909,53 лв. за проектиране и 344 105 539,07 

лв. за извършване на СМР (30.06.2022 г.)        

 Междинна стойност -  265 407 733,72 лв. за извършване на СМР (31.12.2022 г.) 

 Междинна стойност - 200 000 000 лв. за извършване на СМР (30.06.2023 г.) 

 Крайна стойност -   847 854 185,32 лв. общо за инженеринг (проектиране и СМР) 

(31.12.2023 г.) 

 

ЕТАП № 1: Изготвени са 265 инвестиционни проекти и оценки на съответствието на 

инвестиционните проекти и са съгласувани с контролните органи 

1.1. Проектиране на всички обекти (265 броя) 

 Начална стойност – 0 (01.07.2022 г.) 

 Междинна стойност – 140 обекта (31.10.2022 г.) 

 Крайна стойност – 265 обекта (01.01.2023г.)  

1.2.  Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите (265 обекта): 

 Начална стойност – 0 (01.01.2023 г.) 

 Междинна стойност – 140 обекта (01.02.2023 г.) 

 Крайна стойност – 265 обекта (01.03.2023 г.)  

1.3. Съгласуване на инвестиционните проекти с контролни органи (265 обекта); 

 Начална стойност – 0 (01.03.2023 г.) 

 Междинна стойност – 140 обекта (15.03.2023 г.) 

 Крайна стойност – 265 обекта  (31.03.2023 г.)  

 



1 Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване 

и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по 

линия на Фонда за възстановяване и устойчивост. 

ЕТАП № 2: Реконструирани са общо 100 обекта 
2.1. Стартиране на фактическото изпълнение на ремонтно-възстановителните работи за 100 

обекта 

 Начална стойност – 0 (01.04.2023 г.) 

 Междинна стойност – 50 обекта (31.12.2023 г.) 

 Крайна стойност – 100 обекта (31.07.2024 г.)  

2.2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на всички 100 обекта 

 Начална стойност – 0 (01.04.2023 г.) 

 Междинна стойност – 50 обекта (31.12.2023 г.) 

 Крайна стойност – 100 обекта (30.09.2024 г.)  

2.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на 100 

обекта 

 Начална стойност – 0 (01.04.2023 г.) 

 Междинна стойност – 50 обекта (31.12.2023 г.) 

 Крайна стойност – 100 обекта (30.09.2024 г.)  

2.4. Въвеждане на 100 обекта в експлоатация по реда на ЗУТ  

 Начална стойност – 0 (01.08.2024 г.) 

 Крайна стойност – 100 обекта (30.09.2024 г.)  

 

ЕТАП №3: Реконструирани са общо 165 обекта 

3.1. Стартиране на фактическото изпълнение на ремонтно-възстановителните работи за 165 

обекта 

 Начална стойност – 0 (01.09.2024 г.) 

 Междинна стойност – 65 обекта (28.02.2025 г.) 

 Крайна стойност – 165 обекта (31.10.2025 г.)  

3.2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на 165 обекта 

 Начална стойност – 0 (01.09.2024 г.) 

 Междинна стойност – 65 обекта (28.02.2025 г.) 

 Крайна стойност – 165 обекта (31.12.2025 г.)  

3.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на 165 

обекта 

 Начална стойност – 0 (01.09.2024 г.) 

 Междинна стойност – 65 обекта (28.02.2025 г.) 

 Крайна стойност – 165 обекта (31.12.2025 г.)  

3.4. Въвеждане на всички 165 обекта в експлоатация по реда на ЗУТ 

 Начална стойност – 0 (01.11.2025 г.) 

 Крайна стойност – 165 обекта (31.12.2025 г.)  

6.2. Индикатор/и за ефект 

ЕТАП №1: Изготвени са 265 инвестиционни проекти и оценки на съответствието на 

инвестиционните проекти и са съгласувани с контролните органи:  

1.1. Проектиране на всички обекти (265 броя) 

 Начална стойност – 0 (01.07.2022 г.) 

 Крайна стойност – 265 (01.01.2023 г.)  

1.2.  Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите (265 обекта): 

 Начална стойност – 0 (01.01.2023 г.) 

 Крайна стойност – 265 (01.03.2023 г.)  

1.3. Съгласуване на инвестиционните проекти с контролни органи (265 обект); 

 Начална стойност – 0 (01.03.2023 г.) 



1 Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване 

и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по 

линия на Фонда за възстановяване и устойчивост. 

 Крайна стойност – 265 (31.03.2023 г.)  

 

ЕТАП №2: Реконструирани са общо 100 обекта 
2.1. Стартиране на фактическото изпълнение на ремонтно-възстановителните работи за 

всички 100 обекта. 

 Начална стойност – 0 (01.04.2023 г.) 

 Крайна стойност – 100 (31.07.2024г.)  

2.2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на всички 100 обекта 

 Начална стойност – 0 (01.04.2023 г.) 

 Крайна стойност – 100 (30.09.2024г.)  

2.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на всички 

100 обекта 

 Начална стойност – 0 (01.04.2023 г.) 

 Крайна стойност – 100 (30.09.2024г.)  

2.4. Въвеждане на всички 100 обекта в експлоатация по реда на ЗУТ  

 Начална стойност – 0 (01.08.2024 г.) 

 Крайна стойност – 100 (30.09.2024г.)  

 

ЕТАП №3: Реконструирани са общо 165 обекта 

3.1. Стартиране на фактическото изпълнение на ремонтно-възстановителните работи за 165 

обекта. 

 Начална стойност – 0 (01.09.2024 г.) 

 Крайна стойност – 165 (31.10.2025г.)  

3.2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на 165 обекта 

 Начална стойност – 0 (01.09.2024 г.) 

 Крайна стойност – 165 (31.12.2025г.)  

3.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на 165 

обекта 

 Начална стойност – 0 (01.09.2024 г.) 

 Крайна стойност – 165 (31.12.2025г.)  

3.4. Въвеждане на 165 обекта в експлоатация по реда на ЗУТ 

 Начална стойност – 0 (01.11.2025г.) 

 Крайна стойност – 165 (31.12.2025г.) 

 

СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЩЕ СЕ ПОСТИГНАТ СЛЕДНИТЕ 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЕФЕКТИ: 
Данни за постигнатите ефекти ще бъдат  достъпни на интернет страницата на „Напоителни 

системи“ ЕАД: https://nps.bg/ 

 Очаквано увеличение на поливните/отводнявани площи след рехабилитация (възможен 

потенциал):  

o Напоявани площи: през 2020 г. обслужваните (реално полетите) площи са в размер 

на 228 010,12 дка, като се очаква след  извършване на 

рехабилитацията на хидромелиоративните обекти, предмет на инвестицията, да се създаде 

възможност за напояване на още 795 445,88 дка или напояваните площи да достигнат общо до      

1 013 546 дка. 

 Начална стойност – 228 010,12 дка  ( 30.06.2020 г.) 

 Крайна стойност – 1 013 546  дка (28.02.2026 г.) 

o Отводнявани площи: през 2020 г. реално отводняваните площи са  в размер 

на 236 644 дка., като се очаква след извършване на рехабилитацията на хидромелиоративните 

обектите (ОПВВВ), предмет на инвестицията, да се увеличат с 67 129 дка, или отводняваните 

площи ще нараснат общо до 303 773 дка. 

 Начална стойност – 236 644  дка (30.06.2020 г.) 

https://nps.bg/


1 Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване 

и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по 

линия на Фонда за възстановяване и устойчивост. 

 Крайна стойност – 303 773 дка (28.02.2026 г.) 

 

 Сведени до минимум технологични загуби и загуби от филтрация и течове - намаление на 

загубите на вода с до 75%, което е в съответствие с чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието 

на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 

за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.  

Технологичните загуби се изчисляват по следната формула: КПД старо - КПД ново, като 

коефициентът на полезно действие (КПД) е отношението на водата, използвана полезно от 

растенията в коренообитаемия пласт, към водата, подадена от водоизточника. Отношението на 

обема вода, дошла до площта, предвидена за напояване на системата, към обема на постъпилата 

от водоизточника вода представлява коефициента на полезно действие на системата. 

 Начална стойност - 0 (30.06.2022 г.) 

 Крайна стойност - 75% (28.02.2026 г.) 

Данни за постигнатия ефект ще бъдат достъпни на интернет страницата на „Напоителни 

системи“ ЕАД: https://nps.bg/ 

 

 Увеличение на ефективността КПД (съотношението на подадената и използваната от 

вода) на системата средно с 40%, чрез планиране на водоподаването (КПД изчислена като 

количеството на реално изпуснатите водни маси от водното тяло и актуваните/реално 

доставените водни маси до крайния потребител);   

 Начална стойност - 0 (30.06.2022 г.) 

 Крайна стойност - 40% (28.02.2026 г.) 

 

Данни за постигнатия ефект ще бъдат достъпни  на интернет страницата на „Напоителни 

системи“ ЕАД: https://nps.bg/ 

 

    След извършената рехабилитация на помпени станции в зависимост от местоположението 

и денивелацията или височината на качване на помпена вода, средната икономия на разход на 

декар на брой поливка ще е минимум 20% (формулата по която се изчислява е: стар разход на 

декар на брой поливка минус нов разход на декар на брой поливка) в зависимост от декарите 

напоявани площи, като ефектът ще се мултиплицира с очакваното увеличение на поливните 

площи 

 Начална стойност - 0 (30.06.2022 г.) 

 Крайна стойност - 20% (28.02.2026 г.) 

 

 Данни за постигнатия ефект ще бъдат достъпни  на интернет страницата на „Напоителни 

системи“ ЕАД: https://nps.bg/ 

Посредством рехабилитацията на хидромелиоративните обекти, стопанисвани от 

„Напоителни системи“ ЕАД ще се постигнат следните кумулативни икономически, 

промишлени, селскостопански и битови ефекти: 

 По-ефективно управление на водите в каналите, язовирите, реките и подпочвените води, 

но също така и в зоните на наводнения - ключови елементи за екосистемите, снабдяването с 

питейна вода на населението, управлението на отпадъчните води, земеделието и икономиката в 

цялост.  

 Предпазване от вредното въздействие на водите и ограничаване на рисковете от 

наводнения на населени места, земеделски земи, промишленост и други обекти от национално 

значение;  

 Постоянен мониторинг на протичащите водни количества и контрол по изпълнението на 

план-графика на МОСВ; 

 Посредством намаляването на загубите на водни маси ще се спести вода, което 

позволява нейното акумулиране в язовирите и използването й за оводняване коритата на реките и 

https://nps.bg/
https://nps.bg/
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поддържане на екологичното състояние/екоминимум и биоразнообразието в тях. Оводнените 

корита на реките в страната ще подпомогнат захранването на кладенци и сондажи за питейно-

битово водоснабдяване на населението. 

 Посредством рехабилитацията на държавния хидромелиоративен фонд ще се създадат 

условия за привличане на частни инвестиции в приблизителен размер на 874 млн. лв. (изчислени 

като произведение от прогнозираното увеличение на напоявани площи - 795 445,88 дка и 

приблизително 1100,00 лв./дка капиталови вложения в зависимост от схемата на засаждане, 

респективно на тръбната мрежа) за изграждане на вътрешностопански водоспестяващи системи. 

7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП? 

Да 

Вид на процедурата за възлагане на обществената поръчка:  

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП).  

1. Обект на поръчката е строителство (проектиране и изпълнение на строеж) по смисъла на чл. 3, 

ал. 1, т. 1б от ЗОП с включени 14 обособени позиции представляващи 14-те клона на „НС“ ЕАД, 

включващи хидромелиоративните съоръжения на територията на съответния клон.  

2. Обект на поръчката е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП за 

извършване на строителен надзор. Обществената поръчка ще включва 14 обособени позиции 

представляващи 14-те клона на „Напоителни системи“ ЕАД, обхващащи хидромелиоративните 

съоръжения на територията на съответния клон. 

7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият 

ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка? 

 Разходи за инженеринг (изпълнение на проектиране и строителство) – 90%; 

 Разходи за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите/обектите и упражняване на строителен надзор - 10%. 

7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за 

изпълнението ѝ? 

Предвижда се провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 

чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.  

Процедурите ще се проведат в законоустановените срокове по ЗОП, като договорите за възлагане 

на обществените поръчки ще се сключат не по-късно от юни 2022 г., с участниците, избрани за 

изпълнители. Индикативните срокове за изпълнението на двете поръчки е както следва: 

 Изготвяне на техническа спецификация за целите на двете обществени поръчки (2 

месеца);  

 Провеждане на пазарни проучвания или консултации по реда на чл.21, ал.2 от ЗОП за 

определяне на пазарноориентирана прогнозна стойност на двете обществени поръчки (1 

месец); 

 Изготвяне на документация за участие в процедурите за провеждане на обществените 

поръчки (1 месец);  

 Период на работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на потенциалните 

участници в обществените поръчки (4 месеца); 

 Срок за обжалване на решенията за избор на изпълнители за обществените поръчки (14 

дневен срок);  

 В случай на обжалване на процедурите пред КЗК/ВАС ( 2 месеца);  

 Срок за сключване на договорите с избраните изпълнители (1 месец).  

8. Демаркация и допълняемост. 

8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на 

финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с 
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предходните проекти. 

Стартирана е подмярка, подпомагаща възстановяването на хидромелиоративната инфраструктура 

извън земеделските стопанства по ПРСР 2014-2020. Към август 2020 г. 26 проектни предложения 

на „Напоителни системи“ ЕАД, бенефициент по подмярка 4.3, са в процес на оценка от УО на 

„Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ (ПРСР 2014-2020). С Код 

BG06RDNP001-4.010 по процедурата за прием на проектни предложения по подмярка 4.3 

"Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска 

инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г. от 

"Напоителни системи" ЕАД чрез ИСУН 2020 са подадени проекти за възстановяване на 

съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, разпределени по 26 обособени 

позиции.  

Предложените в настоящата апликационна форма обекти за възстановяване са различни и 

не дублират обектите, подадени по подмярка 4.3. 

8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно 

управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са 

предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия 

проект. 

Проектът допълва горецитираните 26 проектни предложения подадени от "Напоителни системи" 

ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, които са 

ограничени в бюджета по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране 

на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по 

ПРСР 2014-2020 г. в размер на 88 831 016,09 лв. и частично, в минимална степен се 

удовлетворява необходимостта от възстановяване и модернизация на наличната 

хидромелиоративна инфраструктура на Република България. Подадените чрез ИСУН 2020, 

подлежащи на оценка и финансиране проекти към август 2020 г., са на обща стойност в размер на 

114 762 927,74 лв. Проектите по Мерки от ПРСР за програмния период 2014-2020 са 

финансирани от ЕЗФРСР като инструмент за подпомагане на ЕС. 

Проектът предвижда възстановяване и реконструкция на хидромелиоративни съоръжения 

за напояване извън земеделските стопанства. Ще се извършват дейности за възстановяване на 

съществуващата основна линейна инфраструктура и съоръженията към нея, които са публична 

собственост и се оперират от държавата. В рамките на Стратегическия план за развитие на 

земеделието и селските райони в периода 2021-2027 г. (СП) се предвижда да бъде разработена 

интервенция за подкрепа на инвестиции за напояване в земеделските стопанства. 

9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки 

на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 

2017-2020 г.? Моля, опишете как. 

Реализацията на проекта ще има пряк принос към препоръките на Съвета за 2019 г. и 2020 г. 

относно Националната програма за реформи на България и Конвергентната програма, касаещи 

необходимостта от инвестиции за смекчаване изменението на климата, адаптиране към 

климатичните промени, прилагане на мерки за преодоляване високата енергоемкост и 

неефективното използване на енергията и ресурсите, в т. ч. за устойчиво управление на водите. 

Селскостопанските дейности имат значителен принос за изменението на климата и 

биоразнообразието чрез емисиите на парникови газове, излишъци от хранителни вещества в 

почвата, водата и въздуха, почвените обработки, водещи до ерозия и пр.  

От друга страна, все по-екстремните прояви на неблагоприятни климатични събития влияят 

неблагоприятно върху селскостопанската производителност и продуктивност, което изисква 

производствените практики да се адаптират към променящите се  условия.  

Конкретна връзка с препоръките: 

Препоръки за 2019 г.: 

- т. 14 – касаеща необходимостта от инвестиции за насърчаване на устойчивото управление 
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на водите, ресурсната ефективност, смекчаването на изменението на климата и 

адаптирането към него; 

- препоръка 3 – за насочване на политиката за инвестиции в сфери като научните 

изследвания, иновациите, водите и др. 

Препоръки за 2020 г.: 

- т. 25 – във връзка с констатацията, че България е с най-интензивното използване на 

ресурсите и с най-високи емисии на парникови газове в ЕС; 

- препоръка 3 – акцентираща върху съсредоточаване на инвестициите в областта на зеления 

и цифровия преход и по-специално към чистото и ефективно производство и използване 

на енергията и ресурсите. 

10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете 

как. 

Инвестициите във възстановяване и модернизация на съществуващата  хидромелиоративна 

инфраструктура, могат да се използват като ефективно средство за ограничаване или 

предотвратяване от една страна на стресовото въздействие от засушаванията, водния дефицит и 

недостиг на вода и от друга – за преодоляване на вредното въздействие на водите върху 

територии при други екстремни климатични прояви - наводнения, разрушаване на бреговете на 

речни легла, преовлажняване на почвите и т.н. Хидромелиорациите имат неотложната 

необходимост от прилагането на адекватна политика, която да доведе до ефективно управление 

на водите в Република България. Реконструкция на хидромелиоративния фонд е от съществено 

значение както за икономика на страната така и за приспособяване на хидросистемите към 

неблагоприятното въздействие на климатичните фактори през различните в климатично 

отношение години.  

11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото 

икономическо развитие?  

Моля, опишете как. 

Изпълнението на проект от подобно естество пряко засяга и ще окаже положително влияние 

върху екологичните проблеми като цяло и в частност във водния сектор, които се задълбочават 

все повече през последните десетилетия, поради силно нарушените природни баланси и 

кумулативния отрицателен ефект върху човешкото здраве. Опазването на водните ресурси е от 

фундаментално значение за постигане на устойчиво развитие и растеж в икономически, социален 

и екологичен аспект. Водния сектор е в пряка свързаност със здравето на населението, 

промишлеността и водоснабдяването на населените места. Ефективното управление на водите 

засяга различни икономически сфери, които са взаимообвързани: промишлени, селскостопански 

и битови. 

Предложените инвестиции в областта на хидромелиорациите могат да бъдат определени като 

екологично устойчиви, предвид техния потенциален принос към три от шестте екологични цели 

на ЕС, заложени в чл. 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 

юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (“Регламент за 

Таксономия”). Това са целите: „Смекчаване на изменението на климата“, „Адаптиране към 

изменението на климата“ и „Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси“. 

12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за 

развитие БЪЛГАРИЯ 2030?  

Моля, опишете как. 

Предвижданата реформа в сектор „Хидромелиорации“ ще допринесе основно за реализацията на 

Цел I. Ускорено икономическо развитие на Националната програма за развитие България 2030 и 

по-конкретно ще има съществен принос към приоритетите, включени във Втора ос на развитие 

„Зелена и устойчива България“ – Приоритет 4. Кръгова и нисковъглеродна икономика и 

Приоритет 6. Устойчиво селско стопанство.  

Този принос ще бъде свързан със значително намаляване на загубите на вода, нарастване на 
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поливните площи, подобряване на ефективността на ползваното количество вода, опазване на 

териториите от вредното въздействие на водите, предотвратяване на риска от бедствия, 

адаптиране към промените в климата, както и смекчаване на ефектите от климатичните промени 

с цел опазване на екосистемите.  

13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в 

Интегрирания национален план „Енергетика и климат“?  

Ако отговорът е „да“, моля, опишете как. 

Модернизирането на хидромелиоративната инфраструктура ще доведе до подобряване на 

енергийната ефективност на съоръженията, ще намали консумацията и загубите на вода, ще 

подобри контрола и управлението на водните ресурси. Подобреното техническо състояние на 

системата ще минимизира риска от наводнения, заблатявания и други вредни въздействия върху 

териториите. 

 

 


