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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  30.08.2016 г. 

1. Допустимост и вид на разходите за услуги за външна 

техническа помощ за управление на проектите и разходите за 

информация и публичност 

В насоките за кандидатстване, т. 13.2.1 „Организация и 

управление на проекта“ е предвидено кандидатите да 

представят структура и организация на управление, 

необходима квалификация и отговорностите на отделните 

членове на екипа за управление на проекта – служители на 

бенефициента и/или външни експерти за управление на 

проекта, ако се предвиждат такива.  Т.13.2.2. описва мерките 

за информация и комуникация, които са задължителна дейност 

по проекта и за тях  е посочено, че „могат да бъдат 

възложени за изпълнение на външен изпълнител или да се 

изпълняват от служители на бенефициента“.  

1.1. В Приложение № 1 „Образец на бюджета на проекта“ са 

изброените типове допустими и недопустими разходи, като 

разходите за организация и управление са представени в т. IX 

“Непреки разходи, с подвидове „възнаграждения за екипа за 

управление, осигуровки за сметка на работодателя, 

командировки, консумативи и др. “. Типовете допустими 

разходи в т. IV. „Разходи за услуги“са изчерпателно изброени 

(разходи за подготовка на проектното предложение, разходи за 

надзор и за разходи за специализирани услуги, пряко свързани 

с оценката на съответствието и/или изпълнението на 

В т.14.5 от Насоките за кандидатстване по настоящата 

процедура, част І. Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, финансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове от страна на 

Договарящият орган са представени конкретни указания за 

изготвяне на бюджета. 

В допълнение към горното следва да се отбележи, че 

прилагането на изискванията от страна на бенефициентите 

на т. 13 и т. 14 от Насоките за кандидатстване, следва да е 

съобразено и с разпоредбите на ПМС №189/28.07.2016 г. за 

определяне на национални правила за допустимост на 

разходите по програмите, съфинансирани от европейските 

структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 

2014-2020 г., където в Допълнителни разпоредби: § 1. По 

смисъла на постановлението т. 3: „Непреки разходи са 

разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, 

предвидени в проекта, които не допринасят пряко за 

постигането на неговите цели и резултати, но са необходими 

за неговото цялостно администриране, управление, оценка и 

добро финансово изпълнение“. 

В тази връзка при изготвяне на Приложение № 1 „Образец 

на бюджета на проекта“, разходите по дейностите, обект на 
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операцията) и в тях не фигурира възможност за включване на 

други разходи, по преценка на кандидата.  

Обръщаме внимание, че в случай че кандидатът възнамерява 

да включи външни експерти в дейностите по организация и 

управление на проекта, стойността на тези разходи вероятно 

ще изисква прилагане на процедура по Закона за 

обществените поръчки и кандидатът следва да третира 

този разход като външна услуга.  

В тази връзка, моля за вашето пояснение по какъв начин да 

бъдат включени в бюджета разходи за външна техническа 

помощ за управление на проекта – т. IV. „Разходи за 

услуги“ или т. IX “Непреки разходи“.  

1.2. В Приложение № 1 „Образец на бюджета на проекта“, т. 

IX “Непреки разходи“ е предвиден тип разход т.34.  „Разходи 

за публичност и визуализация (информация и комуникация на 

проекта“. Моля за Вашето разяснение дали в случай на 

възлагане на дейността за публичност и визуализация на 

външен изпълнител като външна услуга, разходите за нея 

трябва да бъдат включени в т. IX. „Непреки разходи“, а не 

в т. IV. „Разходи за услуги“. 

Вашето запитване, следва да бъдат включени в раздел IX 

“Непреки разходи“, съответно в т. 33. „Разходи за 

организация и управление“ и т. 34. „Разходи за публичност и 

визуализация (информация и комуникация) на проекта“.  
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2. Необходими документи от асоциираните партньори на етапа 

на кандидатстване.  

В т. 12 от насоките за кандидатстване е предвидено 

кандидатите да се подпомагат от асоциирани партньори, като 

изрично е посочено, че „асоциирани партньори за всеки един 

от проектите следва да бъдат асоциациите по ВиК и ВиК 

операторите, предоставящи ВиК услуги на територията на 

агломерацията, за която се отнася проектното предложение.“ 

2.1. В т. 24. Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване е предвидено на етап кандидатстване да 

се представят (т.24-20) попълнени декларации по образец от 

ВиК операторите – асоциирани партньори, за обстоятелствата 

по чл. 9, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. във връзка с параграф 8. 

ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУСЕСИФ, 

подписани с електронен подпис от съответния ВиК оператор. 

Моля да потвърдите, че това е единствения документ, 

който се изисква от асоциирания партньор, ВиК оператора, 

на етап кандидатстване.  

2.2. В т. 24 от Насоките за кандидатстване не е предвиден 

документ, който да се издава от Асоциацията по ВиК на етапа 

на кандидатстване. Моля да потвърдите, че въпреки, че е 

посочен като асоцииран партньор в насоките за 

кандидатстване, асоциацията по ВиК не е необходимо да 

представя документи за проектното предложение на етап 

кандидатстване. 

Съгласно т. 24.20 от раздел 24 от Насоките за 

кандидатстване, в частта „условия за кандидатстване“, на 

етап на кандидатстване, единственият документ, който се 

изисква от асоциирания партньор – ВиК оператора е 

попълнена декларация по образец за обстоятелствата по чл. 

9, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г, във връзка с параграф 8, ал. 3 

от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУСЕСИФ, 

подписани с електронен подпис от съответния ВиК оператор 

във формата, посочен в Насоките.  

Към датата на сключването на административните договори 

за предоставяне на БФП от ОПОС 2014-2020 г. кандидатите 

са длъжни да представят на Управляващия орган на 

програмата всички сключени от тях допълнителни 

споразумения към споразуменията за асоциирано 

партньорство с ВиК операторите, включително тези, с които 

ВиК операторът като асоцииран партньор поема 

задължението да участва в изпълнението на проекта по 

настоящата процедура.  Съгласно раздел 24 от Насоките за 

кандидатстване, в частта „условия за кандидатстване“, на 

етап на кандидатстване, не се изисква представяне на 

документи от асоциацията по ВиК. 

В т. 12 от Насоките за кандидатстване, в частта „условия за 

кандидатстване“ е посочено, че всяка асоциация по ВиК 

взема решение, с което изразява съгласието си с 

изпълнението на проекта на кандидата и се задължава да 

спазва законодателството в областта на държавните помощи 
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при сключването на договори, с които възлага извършването 

на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК 

активите на съответната обособена територия. Тези решения 

се предоставят на Управляващия орган на програмата към 

датата на сключването на административните договори за 

предоставяне на БФП за проекта по ОПОС 2014-2020 г.  

Кандидатите не са длъжни да сключват споразумение за 

асоциирано партньорство с асоциациите по ВиК. 

  

 
 

 УТВЪРДИЛ:           /п/    
              ДАТА: 30.08.16 г. 

ЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА 

Ръководител на управляващия орган 

на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-90./04.08.16 г. 


