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Уважаеми бенефициенти, 

 

До този момент, както е описано в Насоките за кандидатстване по процедури: 

• BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води” 

• BG161PO005/08/1.11/01/04 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” 

• BG161PO005/08/1.11/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации с от 2 000 до 10 000 е.ж.”  

 

и във въпроси и отговори към тях, при определянето на “големите проекти” по смисъла 

на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и съответно дали подлежи на представяне в 

Европейската комисия, се взима предвид общата стойност на проекта без ДДС.  

В указание от м. юни 2009 г. Европейската Комисия тълкува въпроса за 

третирането на ДДС при определянето на големите проекти както следва:  

Големите проекти се определят като общата стойност на проекта се сравнява с 

праговете по чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 (25 млн. евро за проекти в сектор 

околна среда). Общата стойност на проекта се взема с ДДС независимо дали е допустим 

за финансиране от оперативната програма или не. Следва да се отбележи, че дори когато 

не е допустим, той е част от общия размер на инвестиционните разходи, които трябва да 

се заплатят и поради това е необходимо да бъде разглеждан като част от общата стойност 

на проекта. 

Във връзка с горното тълкуване, във формуляра за кандидатстване ще бъде 

добавена нова бележка под линия, която изрично да поясни, че "общият разход трябва да 

включва всички разходи, направени за проекта, от планирането до строителния надзор и 

трябва да включва ДДС, независимо от това дали той е невъзстановим". 

Предвид гореизложеното, във връзка с определянето на „големи проекти” по 

смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за всички проекти подадени по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. след 02. 07. 2009 г. общата стойност 

се изчислява включително недопустимите разходи и ДДС. 

 

 

 


