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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  

 

по процедура чрез подбор на проекти  

BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване 

на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища 

и съхранение и развитие на природното и културно наследство“, мярка 7.2  „Защита на 

околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, 

обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на 

природното и културно наследство“ от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие 2014-2020 г. на МИРГ Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат, 

финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР), одобрени 

с докладна записка № 93-793/ 05.02.2020 г. от Ръководителя на Управляващия орган на 

ПМДР 

 

Въпрос: 

Във връзка с намерението ни за подготовка и подаване на проектни предложения по отворената 

процедура BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел 

запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски 

селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ имаме някои въпроси, 

които бихме искали да бъдат разяснени от УО. 

I. По Проектно предложените на тема „Изграждане на рибни прагове по течението на река 

Катранджи дере“ част от дейностите ще бъдат: 

1. Изграждане на рибни прагове-изцяло дървени-като ще се идентифицират техните места, 

включително изграждане на рибни преходи  по тези прагове; 

2. Изграждане на информационно- Опознавателен пункт / на открито / с информация за речните 

и сухоземни видове, за флората; 

3. Изграждане на беседка, с туристическа мебел, заслони за туристопотока; 

4. Организиране на почистващи инициативи на река с участието на доброволци отпадъци и 

паднали дървета); 

 

Въпросът ми по това проектно предложение е: Какво означава „изграждане на дребно- мащабни 

съоръжения” и какво означава цитирам (с вид до естествената среда)? 

С уважение, 
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СНЦ БИО-Б-ЕКО 

 

Отговор:  

 Под изграждане на дребномащабни съоръжения за целите на настоящата процедура следва 

да се разбира - сгради, малки съоръжения и други, които са в резултат на разходи, свързани 

със строителство и/или ремонт и/или монтаж на готови обекти, с цел опосредстване на 

дейности  по наблюдение на видове животни край реките и язовирите, както и чрез които са 

подпомага  опазването на  природно и културно наследство на рибарската територия. Изисква 

се също изградените и/или ремонтираните обекти да са с вид, който да се вписва в 

естествената среда, където се изгражда обекта. 

За да са допустими разходите за дребномащабни инвестиции, следва да отговарят на всички 

условия и изисквания, посочени в Условията за кандидатстване по настоящата процедура и да 

водят до постигане на целите на мярката. 

Допустимостта на всеки конкретен разход, свързан с изграждане на дребномащабни 

съоръжения ще бъде преценявана от оценителната комисия. 

 

Въпрос: 

По Проектно предложение „Туристически маршрут от Фотинските мостове до Фотинските 

водопади” предвиждаме следните дейности: 

1. Трасе от 5-6 км ,което на места следва да се обезопаси, да се изградят парапети, да се доиззидат 

малки каменни зидове-до 1 м  /суха каменна зидария / за укрепване на скатове и 

противоерозийни дейности по уязвими участъци 

2. Изграждане на заслони/БЕСЕДКИ, със съответна туристическа мебел 

3. Монтаж на информационни табели.Доставка на контейнери 

4. Изграждане на обзорни площадки в близост до водопадите- изцяло от естествени материали, 

с мин. въздействие върху околната среда 

5. Просичане на стъпала за достъп до водопадите. Доставка и монтаж на художестевено  LED 

осветление. 

6. Изграждане на релефна карта - на маршрута на пътеката, с обозначени водни потоци, притоци, 

водопади, мостови съоръжения и друга нагледна информация 

7. Популяризиране на обекта. 

 

По това проектно предложение въпросите ни са : 

Допустими ли са т. 1, 2, 6 и представляват ли дребномащабни инвестиции? 

На каква стойност възлизат т.н. средства за популяризиране, може ли да се изработи сайт ? 

 

С уважение, 

 

СНЦ БИО-Б-ЕКО 
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Отговор: 

Управляващият орган не може да дава отговор за допустимостта на конкретен разход или 

дейност по всяко индивидуално проектно предложение. За целта моля да се запознаете 

подробно с Условия за кандидатстване по процедурата в съответните части. 

По отношение на разходите за дребномащабни инвестиции вижте отговор № 1. 

Ако под средства за популяризиране, се имат предвид средства за визуализация и публичност 

на проекта, то същите не са допустими за финансиране по процедурата.  

Бенефициентите са длъжни да извършват тези дейности в съответствие с изискванията на 

„Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ за собствена сметка. 

 

Въпрос: 

По проектно предложение „Реставрация и реконструкция на двусводови и едносводови мостове 

(византийски мостове) – обезопасяване с дървени парапети и частична реставрация. Направа на 

маршрути, маркировка и пътеки покрай мостовете в м.Долната махала”-с. Фотиново 

Въпросният обект фигурира в регистрите на Археологическата карта, същият е сериозно 

застрашен от самострутване и би могло след успешна реставрация, обезопасяване  да 

представлява туристическа атракция. Съгласно заглавието на Мярка 7.2 „Защита на околната 

среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и 

развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно 

наследство“ дейностите по този проект ще са изцяло за съхранение на културното наследство, 

но в допустимите дейности от условията, т. 13.2 – пише единствено: 

• Изграждане на дребномащабни съоръжения за наблюдение на видове животни край 

язовирите и реките (с вид до естествената среда) 

Въпросът ми по това проектно предложение е: Този текст позволява ли да се извършват 

строително-монтажни дейности, като проектът ще бъде изцяло изготвен от правоспособни лица 

фигуриращи в регистъра на  Министерство на културата,  съгласно  чл. 67 от ЗК? 

С уважение, 

 

СНЦ БИО-Б-ЕКО 

 

Отговор: 

За да бъде допустимо проектното предложение, трябва да отговаря на условията за 

допустимите дейности и разходи, посочени в Условия за кандидатстване по процедурата.  

Съгласно Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. на МИРГ Високи 

Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат по настоящата процедура не са допустими за 

финансиране дейности и разходи за съхраняване на местното културното наследство. 
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Въпрос: 

 

Въпросът ни е ще са допустими ли следните дейности и СМР по Проект „Изграждане на кът за 

наблюдение и отдих на р. Девинска, закупуване на оборудване за изпълнение на доброволчески 

инициативи за почистване на река Девинска и язовир Цанков Камък, обучение на доброволци за 

използване на оборудването и изпълнение на доброволческите инициативи“ със следните 

предвидени дейности по проектното предложение: 

1. СМР за Обособяване и изграждане на кът за наблюдение на река Девинска включващо 

алея с парково оборудване и осветление с  прилежащи паркоместа. 

2. СМР за Изграждане на подход към речното корито на река Девинска необходим за 

изпълнение на мероприятия по почистване на речното корито и за наблюдение и риболов 

по поречието на река Девинска.  

3. Закупуване на специализирано оборудване за изпълнение на доброволческите 

инициативи за почистване на поречието на река Девинска и язовир Цанков камък. 

Оборудването включва надуваема лодка до 8 места с весла и моторно задвижване, 

специализирано облекло и инвентар за доброволците. 

4. Обучение за използване на оборудването и за изпълнение на доброволческите 

инициативи.  

5. Организиране на доброволчески почиствания на речното корито на река Девинска и 

язовир Цанков камък. 

6. Популяризиране на дейностите по проекта, финансиране по ПМДР и МИРГ. 

 

Община Девин 

 

Отговор:  

Управляващият орган не може да дава отговор относно допустимостта на конкретен разход 

или дейност по всяко индивидуално проектно предложение. За целта, следва да се запознаете 

подробно с Условия за кандидатстване по процедурата в съответните части. 

По отношение на разходите за дребномащабни инвестиции вижте отговор № 1. 

Имайте предвид, че бенефициентите са длъжни да извършват популяризиране на дейностите 

по проекта в съответствие с изискванията на „Единен на наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, но за собствена сметка. 

 

 


