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1. Община Русе 

 

вх. № 08-00-282 

/27.01.2016 г. 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  05.02.2016 г. 

Община Русе има намерение да кандидатства по процедура 

BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 

оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими отпадъци“.  

В тази връзка възникна необходимост от разяснения от Ваша 

страна по въпроси, свързани с допустимост на конкретни 

разходи за подготовка, организация и управление, а именно: 

 

1. Допустим ли е разход за подготовка на формуляр за 

кандидатстване? 

 

 

 

 

 

 

 

Проектното предложение може да бъде подадено единствено 

електронно чрез попълване на уеб-базиран формуляр в 

системата ИСУН 2020. Не се попълва формуляр за 

кандидатстване на хартия.  

„Подготовка на формуляр за кандидатстване“ не е изрично 

включен като  допустима дейност в т. 14.3 от насоките за 

кандидатстване и съответно като допустим разход в 

приложение 27.7. към насоките, съдържащо указания за 

допустимост на разходите и попълване на бюджета на 

проекта. 

Дейността „подготовка на формуляр за кандидатстване“, 

съответно разходите за такава дейност, не би могла да бъде 

определена като такава, която е пряко свързана, неразделна 

част или съответстваща на някоя от изрично посочените в 

насоките за кандидатстване по процедура BG16M10P002-

2.001 допустими дейности, съответно и допустими разходи.  
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Следва да се има предвид също така, че съгласно  т. 14.3, 

съответно приложение 27.7,  не са допустими за 

финансиране чрез предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ други разходи, освен изрично посочените като 

допустими.  

Предвид това, дейност „подготовка на формуляр за 

кандидатстване“ е недопустима дейност по процедура 

BG16M10P002-2.001, съответно разходите за извършването 

й са недопустими за финансиране чрез предоставяне на 

безвъзмездни финансови средства по тази процедура. 

Обръщаме внимание, че Централното координационно звено 

вече е организирало обучения на Областните  

информационни центрове за работа с ИСУН2020, които от 

своя предоставят методическа помощ на бенефициентите по 

програмите. В допълнение, ЦКЗ и УО на ОПОС ще 

организират обучения за потенциалните бенефициенти  за 

подаване на проектни предложения чрез ИСУН2020. 

2. Допустим ли е разход за проучване нагласите на 

населението по отношение разделното събиране на 

биоразградимите отпадъци? 

Разходите за такива проучвания могат да се приемат като 

допустими за финансиране чрез предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, ако са свързани с 

подготовката на проекта или са неразделна част от 

информационна кампания по публичност и визуализация, 

чиито разходи са различни от непреките разходи по проекта 

и могат да се считат за попадащи в групата допустими 

разходи по т. IV. Разходи за услуги към приложение 27.7. 

към насоките. 
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3. Допустим ли е разход за правни услуги, свързани с 

прилагането на законодателството в областта на 

държавните помощи и по-специално изготвянето на 

договор за възлагане на услуга от общ икономически 

интерес? 

Съгласно т. 14.3, съответно приложение 27.7. от насоките за 

кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001, 

разходите за правни услуги са допустими за финансиране 

чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 

попадат в т. IV. Разходи за услуги. В насоките, както и в 

приложенията към тях, не е специфициран определен 

обхват, вид или форма на правните услуги с изключение на 

това, че те трябва да са свързани с изпълнение на дейности 

по проекта. Обръщаме внимание, че Управляващият орган 

на ОПОС 2014-2020 г. предвижда да разработи 

стандартизирани образци на документи (проекти на решение 

на общинския съвет за създаване на общинско предприятие, 

договор с дружество с общинско участие в капитала или 

договор за обществена поръчка), съобразени с изискванията 

за предоставяне на компенсация за извършване на УОИИ и в 

този случай допустими разходи могат да бъдат само 

разходите за правни услуги за индивидуализиране на тези 

стандартни образци на документи. 

4. Допустими ли са разходи за възлагане част от 

дейностите по управление на проекта на външен 

изпълнител? 

 

 

 

 

 

 

 

Една от задължителните дейности, които кандидатът трябва 

да включи в проектното си предложение по процедура 

BG16M10P002-2.001, е дейността по организация и 

управление. В т. 13 от насоките за кандидатстване изрично е 

посочено, че кандидатът следва да представи ясно 

структурата на организация и управление във връзка с 

изпълнението на проекта. В структурата следва да бъдат 

разписани необходимата професионална квалификация и 

отговорностите на отделните членове на екипа за 

управление на проекта – служители на общината/общините 
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Всички посочени по-горе разходи са пряко свързани с 

изпълнение на операцията и попадат в категориите разходи, 

съгласно ПМС 119/2014 г., но не са изрично посочени в 

примерните допустими разходи, посочени в Насоките за 

кандидатстване, поради което отправям въпросите по-горе. 

 

и външни експерти за управлението на проекта, ако се 

предвиждат такива. 

Допустимите разходи за финансиране с предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, свързани с организацията и 

управлението, включително и за външните експерти, са само 

тези, посочени изрично като допустими в т. ІХ. Непреки 

разходи от приложение 27.7 към насоките за кандидатстване.  

 

 

Обръщаме внимание, че в Държавен вестник бр. 101 от 

22.12.2015 г. е обнародван нов Закон за управление на 

средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни 

фондове. С този закон е регламентирано, че започналите и 

недовършени до влизането в сила на този закон 

производства се довършват по досегашния ред, както и че 

приетите от Министерския съвет нормативни актове, 

уреждащи обществените отношения, се прилагат и за 

програмен период 2014 – 2020 г. до приемането на нови или 

до привеждане в съответствие на действащите в момента 

нормативни актове (включително и ПМС № 119/2014 г.). 

Във връзка с влизането в сила на нова нормативна уредба и 

наложителността от нейното правилно прилагане, от страна 

на Управляващия орган на ОПОС са изпратени редица 

въпроси и искания за методически указания от Централното 

координационно звено към Министерския съвет, 

включително и по отношение на започнали производства. В 
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зависимост от указанията на Централното координационно 

звено по отношение на започнали производства, при 

необходимост ще бъдат предприети действия по 

съобразяване и предоставени допълнителни разяснения по 

отделни процедури, включително и процедура 

BG16M10P002-2.001. 

 

 
 
 УТВЪРДИЛ:            /п/   

              ДАТА: 05.02.2016 г. 

                                                Яна Георгиева,  

                                      Главен директор на ГДОПОС 

                           Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

 


