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1. Дирекция 

„Национална 

служба за защита 

на природата“ в 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

 

Електронно писмо 

от 09.12.2015 г. 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  21.12.2015 г. 

През програмен период 2007-2013 г. на Оперативна програма 

„Околна среда“ имаше одобрени „Вътрешните правила за 

управление на проекта от бенефициенти – дирекции в 

централната администрация на Министерство на околната 

среда и водите и второстепенни разпоредители с бюджетни 

кредити към МОСВ“, които бяха част от  поканата за 

кандидатстване. В тази връзка моля да ни информирате 

предвижда ли се създаването на нови правила за управление 

на проекти за бенефициентите през новия програмен период и 

на какъв етап ще ни бъдат предоставени? В случай, че не 

предвиждате създаването на такива правила, моля да ни 

укажете реда и начина на управление и изпълнение на 

проектите? 

Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти, които са 

дирекции в централната администрация на Министерство на околната 

среда и водите или второстепенни разпоредители с бюджетни кредити 

към МОСВ (Вътрешните правила) са в процес на разработване, като 

същите ще бъдат финализирани след съобразяване в тях на разпоредбите 

на Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който се очаква да бъде обнародван 

в началото на  м. януари 2016 г. 

Какъв срок трябва да посочи бенефициента в Раздел „Срок за 

изпълнение на проекта“ в ИСУН 2020 - времето предвидено 

за изпълнение на дейностите по проекта или и 6-те месеца за 

УО на ОПОС (за документално приключване на проекта и 

финално плащане на верифицираните разходи)? 

В Раздел 18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта от 

насоките за кандидатстване е указано, че: „Максималният срок за 

изпълнение на проекта е 60 месеца от издаване на заповедта за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които: 

- 54 месеца е срокът за физическо изпълнение на проекта, който трябва да 

бъде съобразен при попълването на т. 7 от Формуляра за кандидатстване; 

- 6 месеца е необходимото време за УО на ОПОС за документално 

приключване на проекта и финално плащане на верифицираните 

разходи.“.  

В поле „Срок за изпълнение на проекта“ в ИСУН 2020 бенефициентът 

следва да попълни максималният срок за изпълнение на проекта, 

включващ физическото изпълнение и времето за документално 

приключване на проекта, като същият не трябва да надвишава 60 месеца.  
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Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, 

разходите за подготовка на проекта са посочени като 

допустими. Моля да ни предоставите указания по какъв 

начин следва да бъдат определени ангажираните с 

подготовката на проекта лица от МОСВ и на кой етап? 

Съгласно Раздел 13.1. Общо допустими дейности по процедурата от 

насоките за кандидатстване, дейности, свързани с подготовката на 

проекта са допустими. В Приложение 5 Детайлни указания за 

допустимост на разходите и попълване на бюджета на проекта 

разходите за подготовка на проекта са допустими като могат да бъдат, 

извършени както от външни изпълнители (IV Разходи за услуги, т.16 

Разходи за подготовка на проект), така и от служители на бенефициента 

(VII Разходи за персонал, т.29 и т.30). 

При условие, че се планира включването на експерти от МОСВ или 

наемането на външни лица в подготовка на проектното предложение, 

бенефициентът по поканата следва да предприеме действия на най-ранен 

етап във връзка с приложимостта на разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) по предоставянето на услуги, което 

фактически представлява подготовката на проектно предложение. Тези 

действия могат да стартират  след публикуването на  индикативната 

годишна работна програма на ОПОС 2014 – 2020 г. за съответната 

година.  

Следващ етап от подготовката на проектното предложение е да се следва 

приложимата за всички дирекции на МОСВ процедура по получаване на 

информация за обявените и/или възложените през настоящата финансова 

година обществени поръчки.  

В условия на налична индикативна годишна работна програма до края на 

месец ноември на годината, предхождаща тази на обявяване на 

процедури по ОПОС 2014 – 2020 г., дирекция НСЗП може да заяви 

съответните кодове, съгласно разпоредбите на Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки от МОСВ. 

След изясняване на приложимостта на ЗОП по отношение на 

включването на експерти от МОСВ в подготовка на проектното 

предложение и наличието на покана за предоставяне на проектно 

предложение, може да се инициира изготвяне на доклад до министъра на 
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околната среда и водите за определяне на екип за подготовка на проекта. 

Обръщаме внимание, че след влизане в сила на ЗУСЕСИФ, е възможно 

правилата за определяне на експерти за подготовка на проектни 

предложения да претърпят промени. 

Съгласно Устройствения правилник на МОСВ, дирекция 

НСЗП има възможност да назначи сътрудници по УЕПП. 

Моля да ни укажете на кой най-ранен етап, бенефициента 

може да назначи такива? 

В Устройствения правилник на МОСВ следва да са налични щатните 

бройки, които да обезпечат допустимите съгласно чл. 35, ал. 2 на 

правилника „служители, заемащи длъжността "сътрудник по управление 

на европейски проекти и програми"“. 

Наличието на покана за предоставяне на проектно предложение е  

основание за планиране на вида и броя на сътрудниците, необходими за 

качествено и навременно изпълнение на дейностите по проекта. 

 
 
 

УТВЪРДИЛ:               /п/          ДАТА: 21.12.2015 г. 
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