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1. Общи положения 

Комплексът от дейности по осъществяване на консултантска подкрепа на 

Възложителя, предмет на възлагане и включени в обхвата на настоящата обществена 

поръчка, е част от изпълнението на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и 

въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на 

лаборатории на ИАОС“, финансиран и изпълняван по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“, подкрепена от Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят ще подпомага ИАОС, 

в качеството й на Бенефициент по проекта, в цялостния процес на управлението му, в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство на Национално и 

Общностно ниво, правилата на ОПОС 2014-2020 г. и изискванията на Главна дирекция 



„Оперативна програма околна среда”, в качеството й на Управляващ орган на 

Оперативната програма. 

Функциите на Изпълнителя на настоящата обществена поръчка са свързани с 

осигуряване на дейности, които не попадат в обхвата на задълженията на Екипите за 

управление и изпълнение на проекта (ЕУП, респ. ЕИП), включващи представители на 

Възложителя и Бенефициент по Проекта – ИАОС. С извършването на тези дейности ще се 

предостави техническа помощ за изпълнението на Проекта, която по съществото си е 

необходима, с оглед националния му обхват и значимост. 

Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от 

Изпълнителя, са конкретизирани по-долу в настоящата Указания – в пълното описание на 

предмета на поръчката и техническите спецификации. 

1.1. Институционална рамка.  

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) администрира Националната 

система за мониторинг на околната среда (НСМОС) на територията на цялата страна, като 

осигурява материално-технически, методически и програмно-информационни ресурси, 

необходими за нейното функциониране и развитие. Всички измервания и наблюдения се 

извършват от структурите на Изпълнителната агенция по единни, унифицирани методи за 

пробонабиране и анализ, при спазване на процедурите за осигуряване качеството на 

измерванията и данните. ИАОС поддържа информационни бази данни на национално и 

регионално ниво. Те са структурирани по компоненти на околната среда с използване на 

общи номенклатури. 

Разпоредбата на чл. 171, ал. 2, т. 1 от Закона за водите, определя ИАОС за 

компетентна да извършва мониторинга на химичното и биологичното състояние на 

повърхностните водни тела и свързаните с това измервания на количеството им, както и 

на химичното и количественото състояние на подземните водни тела, когато това е 

предвидено в пунктове от мрежата за мониторинг на химическото състояние на 

подземните води. 

За изпълнение на мониторинга на приоритетни вещества и специфични 

замърсители в повърхностни и подземни води е необходимо да се осигури дейността на 

системата за мониторинг чрез доставка на оборудване за лабораторно-аналитичната 

дейност, свързана с набиране и анализ на проби, в т.ч. разработване и въвеждане на 

съответните методи. По същество методите са разработки, необходими при използването 

на съответната специализирана апаратура за мониторинг качеството на повърхностни, 

подземни, отпадъчни и питейни води. 

При изпълнението на първите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), 

към момента ИАОС е анализирала 28 приоритетни вещества във води и 43 от 54 

задължителни специфични органични вещества във води.  

През 2013-2014 г., чрез средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.“ са обновени и модернизирани 7 хроматографски лаборатории от системата на ИАОС в 



София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Варна, Бургас и Русе като за тях са доставени два 

течни хроматографа и 16 газови хроматографа (четири от които с по-висок клас на 

чувствителност). Това дава възможност да се извършват изпитвания на повече на брой 

органични замърсители в компонентите на околната среда, вкл. водите. С останалите 

апарати е заменена част от остарялото оборудване на лабораториите, с цел повишаване на 

ефективността на извършваните изпитвания. 

Обновената апаратура създава възможност за изследване на допълнителни 2 

приоритетни вещества и допълнителни 5 специфични органични замърсители. Тя 

позволява и да се достигнат необходимо ниските граници на определянена 5 приоритетни 

и 11 специфични вещества във води,съгласно екологичните стандарти за качество. 

По силата на Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 

август 2013 година за изменение на Директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение 

на приоритетните вещества в областта на политиката за водите, броят на задължителните 

за мониторинг приоритетни вещества във води е увеличен от 33 на 45 и са добавени още 

10 вещества в списъка за наблюдение. Съгласно Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за 

характеризиране на повърхностните води, е необходимо наблюдение на 13 нови 

специфични вещества. Това налага разработването и въвеждането на допълнителни 

методи, за да могат да се анализират и наблюдават всички изисквани към момента 

приоритетни и специфични вещества във води, седименти и биота (с изключение на 

диоксини). 

За пълноценното прилагане на Наредба № Н-4/14.09.12 г. за характеризиране на 

повърхностните води, Наредбата за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители, Директива 2000/60/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000 г. за установяване на рамка за 

действие на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2008/105/ЕО 

за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиките 

за водите, на Директива 2013/39/ЕС и Регламент (ЕО) № 850/2004 г. на Европейския 

парламент за устойчивите органични замърсители, е необходимо разширяване на 

възможностите и оборудване на лабораториите на ИАОС със специализирана апаратура за 

извършване на анализи и изпитвания на специфични и приоритетни вещества във води, 

седименти и биота.  

В отговор на препоръките на Европейската комисия формулирани и дадени при 

прегледа на Първите ПУРБ и в съответствие с изискванията на Националното и Европейско 

законодателство в областта на политиката за водите, броят на задължителните за мониторинг 

приоритетни и специфични замърсители е увеличен и са въведени нови матрици за 

наблюдение.  Това налага разработването и въвеждането на допълнителни методи за 

анализирането им и закупуването на необходимата за целта прецизна аналитична техника. 

Постигането на така визираната необходимост е възможно само след дооборудване на 

лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда с основна и спомагателна 

апараратура за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите. По този начин ще се 

осигури по-голяма достоверност и сравнимост на данните и ИАОС ще отговори на 

изискванията на Рамковата директива за водите РДВ 2000/60/ЕС, ще могат да се изпълнят 



Плановете за управление на речните басейни 2016-2021 и Програмата за мониторинг от 

Транснационалната мониторингова мрежа в рамките на Конвенцията за опазване на р. Дунав и 

на нейни притоци (TNMN). 

В допълнение следва да се посочи, че изпълнението на Проекта ще подпомогне и 

осигуряването на качествен контрол и сравнимост на данните за басейна на р. Дунав, в 

изпълнение на поети от Република България международни ангажименти в 

междулабораторни сравнителни изпитвания на лабораториите, изпълняващи посочената 

Програма за мониторинг от Транснационална мониторингова мрежа в рамките на 

Конвенцията за опазване на р. Дунав и на нейни притоци. Изпълнението на тази дейност 

ще допринесе за завършване целите на проект „Интегрирано управление на водите на река 

Дунав (WATER)“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – 

България“ 2007-2013 г., който е частично изпълнен от ИАОС, поради недостиг на 

национално финансиране. 

1.2. Кратка информация за проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и 

въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на 

лаборатории на ИАОС“ 

Изпълняваният от ИАОС проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и 

въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на 

лаборатории на ИАОС“, се осъществява в съответствие със Специфична цел 2 

„Подобряване оценката на състоянието на водите“ от Приоритетна ос 1 на „ОПОС 2014-

2020 г.“ 

1.2.1. Общата цел на проект №BG16M1OP002-1.004-001, е: подпомогане на 

Изпълнителна агенция по околна среда при набавянето на необходимите данни в 

Националната система за мониторинг на околната среда за състоянието на водите, като 

по този начин бъдат спазени изискванията на Националното и Европейско законодателство 

и се изпълнят указанията и препоръките, дадени от Европейската Комисия при 

осъществения от нея преглед на Първите планове за управление на речните басейни. 

1.2.2. Изпълнението на предвидените в проекта дейности ще способства за постигането 

и на следните специфични цели, непосредствено произтичащи от характерните особености на 

идентифицираните проектни дейности, а именно: 

 Изпълнение на указанията и препоръките, съдържащи се в забележките на ЕК и 

отнасящи се до непълния списък на задължителните за мониторинг компоненти, както и 

липсата на мониторинг на тенденциите на приоритетни вещества в акумулативни матрици 

(седименти и/или биота); 

 Подобряване капацитета на лабораториите на ИАОС (Централна и регионални) 

и техническо и ресурсно осигуряване на задължителния мониторинг на всички актуални 

приоритетни вещества и специфични органични замърсители; 



 Получаване на по-пълна информация за последващото оценяване на екологичното 

състояние на водите, чрез разработване и въвеждане на необходимите методи, закупуване 

на оборудване и попълване на списъка с анализираните приоритетни и специфични вещества; 

 Стартиране на мониторинг на седименти и биота; 

 Осигуряване на по-голяма достоверност и сравнимост на данните, чрез 

закупуване на основна и спомагателна апаратура и дооборудване на лабораториите със 

средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите; 

  Изпълнение на изискванията на Рамковата директива за водите - РД 2000/60/ЕС, 

изпълнение на Плановете за управление на речните басейни 2016-2020 и Програмата за 

мониторинг от Транснационалната мониторингова мрежа в рамките на Конвенцията за 

опазване на р. Дунав и на нейни притоци (TNMN). 

1.2.3. Основният очакван резултат от изпълнението на Проекта и постигането на 

поставените негови обща и специфични цели е: ресурсно осигуряване на задължителния 

мониторинг на всички актуални приоритетни и специфични вещества и получаване на 

по-пълна информация за последващото оценяване на екологичното състояние на водите, 

чрез разработване и въвеждане на необходимите методи, закупуване на оборудване и 

попълване на списъка с анализираните приоритетни и специфични вещества, кактои 

стартиране мониторинга на седименти и биота. 

1.2.4. Идентифицираните ключови индикатори за изпълнение на Проекта са 

следните: 

а) Разработени и въведени методи за определяне на приоритетни и специфични 

органични замърсители във води, седименти и биота – 6 бр. 

б) 20 бр. водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние; 

в) Приоритетни и специфични вещества, за чието измерване е закупено 

оборудване – 30 бр. и  

г) 8 бр. лаборатории с подобрен капацитет за мониторинг на химичното 

състояние. 

2. Организационна структура за управление на Проекта 

Реализацията на един подобен мащабен проект зависи до голяма степен от Екипа, 

който го управлява и следи за неговото качествено и своевременно изпълнение. По отношение 

на всеки член на екипа по управление на проекта още на етапа на кандидатстване по 

процедурата за безвъзмездна финансова помощ, са разработени и ясно зададени права и 

отговорности, които дават възможност за цялостно проследяване на дейностите по Проекта и 

осъществяване на права и обратна информационна връзка. Структурата на екипа е заложена с 

професионален подход и с предвиждане за появата на евентуални проблеми и начините за 

тяхното своевременно отстраняване. Тя води до гъвкав подход в механизма на приемане на 



управленски решения и спазване на правилото на субординация между отделните 

изпълнителски нива, свързани с проекта. 

Предвижданият Екип за управление на проекта (ЕУП) ще се състои от 

професионалисти с опит в своята област, като организационната му структура е следната:  

- Ръководител на проекта; 

- Координатор; 

- Ръководител на експертната група по изпълнение на Дейност 3 „Разработване и 

въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във 

води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и 

специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и 

оборудване“; 

- Ръководител на експертната група по изпълнение на Дейност 4 „Доставка на 

апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и 

притоците й и спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и 

съхранение на пробите“; 

- Експерт - финансови дейности; 

- Експерт – счетоводство; 

- Експерт – юрист; 

- Административен сътрудник; 

- Експерт – PR на проекта. 

Отчитайки ресурсната ограниченост, съчетана с изключителната служебна 

ангажираност на служителите в администрацията на ИАОС, в процеса на подготовка на 

проектното предложение е формирано и обосновано мнение, че за постигане целите и 

резултатите на процедурата за БФП, както и покриване на залаганите в проектното 

предложение индикатори, е наложително възлагането на част от дейностите по организация и 

управление да се възложат на външен изпълнител. Така визираните дейности касаят 

координационното и в известна степен юридическо подпомагане на Екипа по управление на 

проекта. 

Предвид посоченото и отчитайки факта, че в качеството си на конкретен Бенефициент 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ИАОС е пряко отговорна 

за управлението на Проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените в него 

дейности, в което число и на механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг 

на напредъка и предприемането на корективни мерки (при необходимост), ефективността на 

което се предопределя и предпоставя от квалификацията и отговорностите на отделните 

членове от екипа, е възприето виждането, че най-целесъобразното решение е Координаторът 

като част от управляващия Проекта екип, да бъде външен Консултант, определен посредством 

възлагането на настоящата обществена поръчка. 



Предвижда се на така определения Консултант да бъде възложено осигуряването на 

цялостна координация и организация на изпълнение на предвидените дейности в рамките на 

Проекта, осигуряване на подкрепа и консултации на ЕУП във връзка с ежедневното 

управление, координация и изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на 

ОПОС 2014-2020 и съпътстващите я документи; гарантиране правилното изразходване и 

отчитане на средствата в рамките на Проекта и избягване непризнаването на разходи от 

страна на УО на ОПОС, постигане целите и планираните резултати в рамките на Проекта. 

Членовете на ЕУП, подпомогнати от външния Консултант, определен за 

Координатор, ще осъществяват функции по планиране, изпълнение и отчитане на дейности; 

съгласуване на действия, свързани с възлагане и изпълнение на обществени поръчки; контрол 

върху изпълнение на договорените дейности по Проекта, както и административното и 

финансовото му управление, включително подготовка на документите, необходими за 

извършване на плащания и за верификация на разходите, мониторинг и докладване, създаване 

на организация и функции за наблюдение и оценка за отчeтните периоди по всички 

индикатори за изпълнение и резултат, организиране и осигуряване на изпълнение на мерки за 

информация и комуникация, съхранение на документите от проектното изпълнение, както и 

функции по координация на дейностите по Проекта.  

Детайлно описаните по-горе организационни дейности, вменени за изпълнение от 

ЕУП, част от който ще бъде и опреденият въз основа на настоящия избор Координатор, са от 

изключително важно значение за реализацията на Проекта и постигането на заложените в него 

цели. Подробният план и графикът за изпълнение, разпределението на задачите и 

отговорностите между членовете на екипа, както и въведените процедури за управление и 

мониторинг са основна предпоставка за качественото изпълнение на основните дейности.  

Начина на изпълнение на проекта е определен от следните методи, определящи както 

начина на работа на всеки член от ЕУП (в което число и Координатора), така и 

взаимоотношенията между тях, с цел осигуряване постигането на идентифицираните обща и 

специфични проектни цели, а именно:  

1) Работа в екип – за да се реализира проекта възможно най-рационално и прецизно, 

членовете в ЕУП ще работят в синхрон за постигане на поставените цели. Това ще бъде 

постигнато чрез провеждане на ежемесечни работни срещи, на които освен бъдещите задачи и 

извършеното до момента, ще се обсъждат възникнали по време на изпълнението проблеми, 

както и тяхното съвместно решаване. Подпомогането на ЕУП от външен консултант, 

изпълняващ функциите и отговорностите на Координатор на проекта, е с цел експертна 

обезпеченост на реализиращите се дейности и максимално ограничаване на допустимите 

грешки. 

2) Прозрачност и законност - всички процедури за възлагане на обществени поръчки 

ще бъдат изпълнявани съгласно изискванията на националното законодателство, при спазване 

принципите за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност 

и недопускане на дискриминация. Процедурите ще се провеждат, съгласно изискванията на 

ЗОП, Общите условия за изпълнение на проекти по „ОПОС 2014 – 2020 г.“ и Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки на ИАОС. Стриктно ще бъдат съблюдавани 

изискванията за използване на средства от фондовете на ЕС. 



3) Отчетност и контрол – за да се изпълни проекта при максимална прозрачност на 

дейностите и разходваните средства, екипа ще изготви пакет вътрешни типови документи, 

които ще бъдат попълвани от всеки член ежемесечно и обобщавани от ръководителя на 

проекта. За времето на проекта ще се осъществява предварителен, текущ и последващ 

документален контрол от Ръководителя на проекта и ръководството на ИАОС. 

3. Обхват на дейностите, предмет на възлагане и конкретни задачи на 

Изпълнителя 

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да предостави 

техническа помощ на Екипа за управление на проекта, респ. на ИАОС като Бенефициент, 

която да осигури постигането на целите, дейностите и индикаторите на Проект 

№BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, 

седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“. 

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва ръководство и контрол по 

изпълнението на всички дейности по Проекта, с цел осигуряване на доброто му 

административно, финансово и техническо обслужване, като конкретните отговорности, 

които ще бъдат възложени за изпълнение от определения Координатор, са следните:  

3.1. Подпомага Ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения;  

3.2. Координира дейността на Екипа за управление на проекта; 

3.3. Координира изготвянето на месечни справки, изготвя доклади за напредък и 

окончателен доклад за изпълнение на Проекта и ги предоставя за одобрение от Ръководителя 

на проекта;   

3.4. Следи за своевременното изпълнение на договорите за обществените поръчки, 

сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта; 

3.5. При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който 

и да било етап от изпълнението на проекта докладва на лицето по нередности на 

Бенефициента или на Ръководителя на проекта; 

3.6. Съблюдава изпълнението на времевите графици; 

3.7. Организира дейността на екипа; 

3.8. Отговаря за изготвянето и представянето на необходимата информация и анализи 

на УО и организира изпълнението на препоръките му; 

3.9. Създава организационни предпоставки за реализирането на проекта, провежда 

съвещания на проектния екип, текущо координира изпълнението на проектните дейности; 

3.10. Упражнява оперативен контрол на задачите на членовете на екипа; 

3.11. Разпределя и делегира задачи и отговорности на членовете на екипа; 



3.12. Изготвя протоколи и документи във връзка с провеждане на процедури за 

възлагане на обществени поръчки за дейностите в обхвата на проекта; 

3.13. Участва в изготвянето на оперативните доклади по проекта; 

3.14. Координира и организира изпълнението на дейностите съгласно заложените в 

проекта сроковете и параметри; 

3.15. Координира и организира дейността на ЕУП и разпределя задачите между 

членовете му. 

3.16. Проверява и съгласува всички договори, доклади и плащания към изпълнители и 

подготвените искания за възстановяване на средства за законосъобразно и целесъобразно 

разходването на средствата по проекта; 

3.17. Координира и организира навременното и вярно изготвянето на справки, доклади 

за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проекта; 

3.18. Проверява и съгласува всички доклади за извършени проверки на изпълнението 

на договорите за ОП, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта; 

3.19. Осигурява контакта с УО и с други заинтересовани страни по проекта; 

3.20. Получава и проверява за целите на мониторинга на проекта всички приемо-

предавателни протоколи от контролиращите експерти; 

3.21. Участва в дейностите по вътрешен оперативен мониторинг, наблюдение на 

изпълнението на договорите с външни изпълнители, включително чрез проверки на място. 

Изпълнителят следва да консултира ЕУП във връзка с възникнали въпроси при 

осъществяване на административното, техническото, правно-нормативното и 

финансовото управление на проекта. 

4. Основни цели и очаквани резултати от изпълнението на настоящата 

обществена поръчка 

4.1. Основните цели, които следва да бъдат постигнати с изпълнението на 

настоящата обществена поръчка са: 

4.1.1. Експертно и организационно, административно и финансово управление на 

Проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на 

води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“ и отчитането му пред 

Управляващия орган на „ОПОС 2014-2020 г; 

4.1.2. Осигуряване на цялостна координация при изпълнение на предвидените 

дейности в рамките на Проекта; 

4.1.3. Осигуряване на подкрепа и консултации на Екипите за управление и 

изпълнение на проекта към ИАОС във връзка с ежедневното управление, координация и 



изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.” и съпътстващите я документи; 

4.1.4. Осъществяване на ефективно взаимодействие между страните, имащи 

отношение към изпълнението на Проекта; 

4.1.5. Прилагане на необходимите правила и процедури във връзка с изпълнението 

на Проекта, включително по отношение възлагането на обществени поръчки, мониторинг 

и докладване, верификации и разплащания, администриране и докладване на нередности; 

4.1.6. Осигуряване на необходимата професионална организация и координация по 

време на изпълнението на договорите, предвидени в Проекта, с цел минимизиране на 

риска и подобряване на общото управление и мониторинг на всички задачи за 

изпълнение; 

4.1.7. Изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган в 

резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на Проекта; 

4.1.8. Гарантиране законосъобразното и правилно разходване и отчитане на 

средствата в рамките на Проекта и избягване непризнаването на разходи от страна на УО 

на „ОПОС 2014-2020 г.“; 

4.1.9. Постигане целите и планираните резултати в рамките на Проекта. 

4.2. Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са 

следните: 
4.2.1. Административна и експертна обезпеченост на изпълнението; 

4.2.2. Осигурено ефективно и качествено изпълнение на Проекта; 

4.2.3. Гарантирана ефективна координация и организация на предвидените дейности в 

рамките на Проекта; 

4.2.4. Осъществена координация между страните в изпълнението на Проекта;  

4.2.5. Контрол по отношение съответствието на изпълняваните проектни дейности 

съгласно Общите условия за изпълнение на проекти по „ОПОС 2014-2020 г;  

4.2.6. Отчитане, докладване, съблюдаване на договорните задължения, осъществяване 

на мерки за публичност и визуализация, архивиране на проектно досие, следене за 

нередности, мониторинг и контрол; 

4.2.7. Прието изпълнението на проектни дейности, възложени на външни изпълнители; 

4.2.8. Изпълнени препоръки, получени от страна на Управляващия орган, в резултат на 

проведени проверки на място и одити на изпълнението на Проекта; 

4.2.9. Ефективно и законосъобразно финансово управление на безвъзмездната помощ 

за изпълнение на Проекта и възстановяване на направените разходи от ОПОС; 

4.2.10. Съблюдаван напредъка по проекта; 



4.2.11. Коректно отчитане на проекта в техническо, административно и финансово 

отношение пред МОСВ, съобразно изискванията на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. 

 


