
 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013г.” 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 

 

2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТИТЕ НА ПРОЕКТИ, 

ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 НА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”, 

с изключение на процедури  

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и BG161PO005/11/3/3.2/06/27  

  



УКАЗАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТИТЕ НА ДБФП НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.” 

1 

 

I. Общи принципи 

Съгласно специалните условия на ДБФП, по процедури за набиране на проектни 
предложения е възможна промяна в бюджетите на същите. Тези промени са възможни 
при определени условия. По-долу са обобщени изискванията, според разпоредбите на 
ДБФП: 
 
(1) Промяна в бюджета не може да засяга основната цел на проекта и конкурентните 
условия, при които проектът е одобрен за финансиране. 
 
(2)  Промяна на разходите в бюджета на проекта по-голяма от 10 % (десет процента) от 
договорената стойност за съответните видове разходи, така както са посочени в 
Приложение Б, таблица  „Бюджет на проекта” се счита за изменение на ДБФП и изисква 
сключване на допълнително споразумение към договора. 
 
(3) В случай, че промяната се изразява в прехвърляне на средства от един вид (перо) 
разходи в друг вид (перо) разходи, съгласно таблица „Бюджет на проекта” е допустимо 
изменение до 10 % (десет процента), при условие че бенефициентът е представил 
писмено „Искане за промяна на бюджета на проекта” пред Договарящия орган и е 
получил разрешението му. Средствата, които се прехвърлят от един вид разход (перо) в 
друг, трябва да бъдат не повече от 10% едновременно и от двата разхода, между които се 
извършва прехвърлянето. Един вид (перо) разход може да бъде завишаван повече от един 
път, но само до достигане на 10% от първоначално одобрения бюджет на проектното 
предложение. 
 
(4) В случай, че промяната се изразява в прехвърляне на средства в рамките на един вид 
(перо) разход (от един тип в друг тип разход) съгласно таблица „Бюджет на проекта”, няма 
ограничение в размера на изменението. В този случай не се изисква одобрението на 
Договарящия орган и бенефициентът е длъжен да представи писмено „Уведомление за 
промяна в бюджета на проекта”. 
 
(5) Прехвърлянето на средства между различните групи разходи (от Група А в Група Б, 
или обратно), в рамките на един и същи опис (Приложения Б2 до Б9) е допустимо при 
условията на т.3 и т. 4. 
 
(6) Кореспонденцията съпътстваща промяната на бюджета се прилага от страните към 
договорното досие и се съхранява като неразделна част от него. 

 

За улеснение в Графика 1 е посочено кои са категориите „перо” и „тип разход”. 

Използваният пример е създаден за целите на настоящите указания като се отнася 

единствено за проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 3 на ОПОС. 
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Графика 1: Категории „перо” и „тип разход” 
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* Всяко Перо (Вид разход ) се състои от типове разходи. 

     ПриложениеБ Б

Организация: Бенефициент X 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА¹ 

  (в лева) 

Вид  разход сума 

I. Група А -  Разходи, необходими за изпълнението на заложените дейности   

1. Разходи за възнаграждения  - по приложен опис 20 000,00 

2. Разходи за командировки ( пътни, дневни и квартирни) 3 - по приложен опис 4 000,00 

3. Разходи за оборудване - по приложен опис 4 30 000,00 

4. Разходи за строително - монтажни работи 5 - по приложен опис 400 000,00 

5. Разходи за закупуване на земя 6  0 

6. Разходи за външни услуги 7 30000,00 

6.1. Разходи за проучвания, изследвания и анализи - по приложен опис 10000,00 

6.2. Разходи за одит 8 - АКО Е ПРИЛОЖИМО  10000,00 

6.3. Други външни услуги - по приложен опис 10000,00 

7. Финансови разходи, допустими съгласно ПМС 249/17.10.2007 г.    

8. Други  разходи, некласифицирани в раздели от 1 до 7 - по приложен опис 0,00 

9. Общ сбор "Разходи по Група А"  ( от 1 до8 ) 484 000,00 

II. Група Б - Разходи за организация и управление на одобрения за финансиране 
проект - 10 % от общите допустими разходи по проекта   

10. Разходи за възнаграждения във връзка с организацията и управлението на 
проекта - по приложен опис 

30 000,00 

11. Разходи за публичност - по приложен опис 2 000,00 

12. Разходи за подготовка на проекта  3000,00 

13. Разходи за закупуване на материали и оборудване във връзка с управлението 
на проекта - по приложен опис 

2 000,00 

14. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) - по приложен опис 2 000,00 

15. Други  разходи, некласифицирани в раздели от 10 до 14 - по приложен опис 2 000,00 

16. Общо "Разходи по Група Б" ( от 10 до 15 ) 41 000,00 

17. Общо допустими разходи по Група А и Група Б (9+16) 525 000,00 

18. Невъзстановим ДДС върху допустимите разходи 100000 

19. Общо допустими разходи по проекта (17+18) 625000,00 

Опис на разходите за придобиване на материали и оборудване 

(в лева) 

№ по 
ред 

Материали и 
оборудване 

Единица 
мярка 

Брой 
единици 

Единична 
цена 

Сума 

1 2 3 4 5 6 

I. Група А - Разходи, необходими за изпълнението на заложените дейности 

1. фотоапарат бр. 6 500,00 3 000,00 

2. акумулатор бр. 10 800,00 8 000,00 

3. рутер бр. 30 100,00 3 000,00 

4. лаптоп бр. 5 2 000,00 10 000,00 

5. резачка бр. 2 3 000,00 6 000,00 

ОБЩО за група А: 30 000,00 

II. Група Б - Разходи за организация и управление на одобрения за финансиране 
проект  

1. маса бр. 3 200,00 600,00 

2. стол бр. 10 50,00 500,00 

3. бюро бр. 7 60,00 420,00 

4. шкаф бр. 6 80,00 480,00 

ОБЩО за група Б: 2 000,00 

ОБЩО за А+Б: 32 000,00 

ДДС         6400,00 

П Е Р О * 

Т И П   Р А З Х О Д 

П Е Р О 
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II. Общо условие за изменение на бюджетите на проектите, одобрени за финансиране по 
приоритетна ос 3 на ОПОС е изменението да не засяга основната цел на проекта и 
конкурентните условия, при които проектът е одобрен за финансиране, ако е приложимо.  
 

Всяко изменение на бюджета на проекта трябва да бъде инициирано преди датата на 
извършване на даден разход или сключване на  договор по дейност, чийто бюджет следва 
да бъде завишен. 

 
Всяко изменение на бюджета на проекта трябва да бъде придружено с обосновка, от която 
да е видно, че промяната не е самоцелна, а допринася за постигане на целите на проекта. 

II. Промяната на бюджета може да се извърши както следва: 

Промяната на бюджета може да се извърши както следва: 
 

1. Чрез „Уведомление за промяна на бюджета на проекта” съгласно I(4) може да се 
извършват промени както в брой единици, така и в единичните цени, съответно 
придружено с обосновка, от която да е видно, че исканата промяната не е 
самоцелна, а ще допринесе за постигане на целите на проекта без да води до 
промяна на съответните дейности. Не може да се добавят нови „типове разходи”, 
нито след промяната да се надвишава общата стойност на перото. 

 

2. Чрез „Искане за промяна на бюджета на проекта” съгласно I(3) може да се 
извършват следните промени, съответно придружени с обосновка, от която да е 
видно, че исканата промяната не е самоцелна, а ще допринесе за постигане на 
целите на проекта без да води до промяна на съответните дейности: 

 
2.1 На Възнаграждения – може да се извършват промени в единица мярка, брой единици и 
единична цена, съответно придружени с обосновка, от която да е видно, че исканата промяна е 
основателна и ще допринесе за постигане на целите на проекта без да води до промяна на 
съответните дейности. 
 
2.2 На командировки – може да се извършват промени в единица мярка, брой единици и 
единична цена, съответно придружени с обосновка, от която да е видно, че исканата промяната е 
основателна и ще допринесе за постигане на целите на проекта без да води до промяна на 
съответните дейности. 
 
2.3 На материали и оборудване – може да се извършват промени в единица мярка, брой единици 
и единична цена, съответно придружени с обосновка, от която да е видно, че исканата промяна е 
основателна и ще допринесе за постигане на целите на проекта без да води до промяна на 
съответните дейности. Възможна е замяна на един вид оборудване с друг при условие, че те са 
взаимозаменяеми.  
ПРИМЕР: радиопредаватели с микрочипове за проследяване, един и същ тип оборудване с по – добри технически 

характеристики или спрян от производство модел. 
 
2.4 На строителство  
а) При замяна на количества и средства в КСС, при действително извършено СМР - със 
заменителни таблици подписани от съответните отговорни лица (възложител, изпълнител, 
авторски и строителен надзор) могат да бъдат заменяни единствено количества.  
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б) При прехвърляне на средства в КСС (Приложение Б5 от бюджети на проекти, одобрени 
за финансиране по приоритетна ос 3 на ОПОС), извън случаите упоменати в “а)” могат да 
бъдат изменяни както количествата, така и единични цени. 
Исканите промени трябва да са придружени съответно с обосновка, от която да е видно, че 
исканата промяната е основателна и ще допринесе за постигане на целите на проекта без да води 
до промяна на съответните дейности, т.е. въвеждане на нови обекти и други промени, които не 
отговарят на описанието на дейностите. 
 
2.5 На външни услуги – може да се извършват промени в брой единици и единична цена, 
съответно придружени с обосновка, от която да е видно, че исканата промяната е основателна и ще 
допринесе за постигане на целите на проекта без да води до промяна на съответните дейности. 
 
2.6 На наименованието на поддейност, вид разходи или позиция в него – промяната е 
допустима, стига да не води до промяна на поддейността, вида разход или позицията по същество, 
съответно придружени с обосновка, от която да е видно, че исканата промяната е основателна и ще 
допринесе за постигане на целите на проекта без да води до промяна на съответните дейности. 
 

3. Чрез „Искане за промяна на бюджета на проекта” съгласно I.(2), което изисква 
сключване на допълнително споразумение към ДБФП може да се извършват 
промени съгласно условията на II.2, съответно придружени с обосновка, от която 
да е видно, че исканата промяната не е самоцелна, а ще допринесе за постигане на 
целите на проекта без да води до промяна на съответните дейности. 

 
       

Разходите за организация и управление не следва да надвишават процента от допустимите 
разходи по проекта, определен в съответната процедура. При реализирани икономии, 
разходите за организация и управление се намаляват съразмерно с намаления размер на 
безвъзмездната финансова помощ (това е размерът на реално извършените допустими 
разходи по проекта). 

Недопустими промени 

1. Замяна на един вид оборудване с друг, извън случаите упоменати в II.2.3. 

 

2. Добавяне и замяна на обекти за възстановяване или строителство. 

 

3. Добавяне на нов вид разходи/позиции, извън случаите упоменати в II.2.4. 

 


