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1. Изпълнителна 

агенция по 

околна среда 

22.02.2017 г. В т. 13. Дейности, допустими за финансиране са направени 

предложения за по-прецизно формулиране на отделните дейности 

13.1 и 13.3 и поддейности към тях: 

В дейност 13.1. е допълнен подчертаният текст: „Проучване 

химичното състояние на подземните водни тела на територията 

на Република България за целите на характеризирането им и 

оценка на въздействието от човешката дейност върху тях, 

както и за целите на планиране на мониторинга за Третите 

ПУРБ, проучвания във връзка с осигуряване на информация за 

геохимичните процеси и преноса на вещества в подземни водни 

тела, в които мониторинговите данни за определяне на фонови 

и прагови стойности са оскъдни (изискване на директива 

2014/80/ЕС) и извършване на допълнителни пробовземания и 

изпитвания на водни проби от подземни води, както и преглед, 

прехвърляне и/или довъвеждане на наличните данни за 

собствен мониторинг на подземни води, вкл.:“  

 

Мотивът на ИАОС е, че предложението е съгласувано с дирекция 

„Управление на водите” в МОСВ като тази поддейност е 

равнопоставена с другите две основни поддейности при 

характеризирането на подземните водни тела, а именно 

допълнителните пробовземания и химични анализи на водни проби 

и проучванията на геохимичните процеси и пренос на вещества. 

Предложението се приема.  

В раздел 13 са нанесени съответните корекции, 

тъй като в дейност 13.1., допълнението с 

подчертаният текст е равнопоставено на 

поддейностите, които ще се изпълняват в 

рамките на тази дейност. 
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2    Текстът на поддейност: „Извършване на профилактика и 

отстраняване на грешки в информационната система на подземни 

води, разработена през 2006 г.“ е прецизиран по следния начин: 

„Актуализиране на информационната система за подземни води, 

разработена през 2006 г., съобразно измененията в 

законодателството,  касаещо подземните води, вкл. изменение на 

номенклатури, сервизна поддръжка и др.“ 

 

Предложението се приема.  

  

3   В дейност 13.3. е добавен подчертаният текст: „Проучване в 

процеса на изграждане на съоръжения за подземни води, 

подготовка на документация за проучването и изграждане на 

нови мониторингови пунктове за подземни води и/или 

възстановяване на съществуващи такива във водни тела, 

повлияни или в риск да бъдат повлияни от човешката дейност, 

както и в трансгранични водни тела, включително 

ограждането им и, при необходимост, проектиране и 

изграждане на инфраструктура за осигуряване на достъп само 

до пунктове за целите на мониторинга.“  

Мотивът на ИАОС е следният: Проучването на подземните води се 

извършва съгласно чл. 17. ал. 1 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води, в процеса на 

изграждане на съоръжения за подземни води. Документация за 

проучването на подземните води се изготвя съгласно Раздел III и 

Предложението се приема.  
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чл. 25 на същата наредба и е съответно първична, обработена и 

анализирана. 

4   В т. 14.3. Детайлно описание на допустимите категории 

разходи: IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ се предлага текстът „16. 

Разходи за подготовка на проектното предложение” да се замени 

със следният „16. Разходи за подготовка на проекта”. 

 

Мотивът е, че това заглавие на т.16 обхваща по-коректно 

изброените в образеца на бюджет на проекта седем услуги, касаещи 

не само разходи за изготвяне на проектното предложение, но и 

разходите за услуги при изпълнението на проекта, като например 

разходи за подготовка на документация за възлагане на обществена 

поръчка за избор на изпълнител и др. 

 

Предложението се приема, като се има 

предвид, че образецът на бюджет е 

стандартизиран от страна на управляващия 

орган на оперативната програма. В рамките на 

т. 16 „Разходи за подготовка на проектното 

предложение“ от образеца на бюджет се 

включват както разходите, свързани с 

подготовката на проектното предложение, така 

и разходи, които бенефициентът планира да 

извърши при изпълнението на одобреното 

проектно предложение.  

  

5   В т. 25. Краен срок за подаване на проектните предложения  

срокът 31.03.2017 г. се предлага да се промени на 28.04.2017 г. 

 

Мотивът е, че всички дейности по подготовка на проектното 

предложение ще се стартират след получаване на поканата за  

участие в процедура, което силно съкращава времето за изготвяне 

на проектното предложение, вкл. осъществяването на 

кореспонденция с УО на ОПОС, БД и др. 

Срокът за подаване на проектното 

предложение се променя на 45 (четиридесет и 

пет) календарни дни от датата на обявяване 

на процедурата, 16:00 часа. 

Срокът започва да тече от деня, следващ деня 

на издаването на заповедта на ръководителя на 

Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. за 

утвърждаване на насоките за кандидатстване 

по процедурата. 
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В случай че последният ден от срока е 

неработен, срокът изтича в 16:00 часа на 

първия следващ работен ден.  

6   Предлагаме изменение в приложение № 1 „Образец на бюджет на 

проекта“, а именно: 

4.1.  В IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ да се замени текстът „16. 

Разходи за подготовка на проектното предложение” с „16. Разходи 

за подготовка на проекта”. 

Мотивът е, че това заглавие на т. 16 обхваща по-коректно 

изброените в образеца на бюджет на проекта седем услуги, касаещи 

не само разходи за изготвяне на проектното предложение, но и 

разходите за услуги при изпълнението на проекта, като например 

разходи за подготовка на документация за възлагане на обществена 

поръчка за избор на изпълнител и др. 

 

Предложението се приема. 

Виж мотивите по т. 4 по-горе. 

7   4.2. В т. 18. „Разходи за специализирани услуги, пряко свързани с 

оценката на съответствието и/или изпълнението на операцията”, да 

се добавят следните подточки:  

- 18.2.  Разходи за правни услуги; 

- 18.3. Разходи за мониторинг и контрол при изпълнение на 

договорите за обществените поръчки по проекта; 

- 18.4. Разходи за счетоводни и финансови услуги. 

Мотивът е, да се включат разходите за външна юридическа, 

Предложението не се приема. 

В т. 18 „Разходите за специализирани услуги, 

пряко свързани с оценката на съответствието 

и/или изпълнението на операцията“ се  

включват посочените от вас услуги, със 

следното указание: „Примерна формулировка, 

може да се заложи от УО или да се въведе от 

бенефициента. Включват се разходи за 
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икономическа и специализирана помощ по мониторинг и контрол 

при подготовката и изпълнението на дейностите по проекта.  

 

юридически, икономически, нотариални, 

инженерни и др. вид специализирани услуги.“ 

Обръщаме внимание, че формулировката е 

примерна и не изчерпва всички 

специализирани услуги, като изрично 

цитираните разходи се съдържат в примерната 

формулировка по-горе. 

1. Изпълнителна 

агенция по 

околна среда 

20.03.2017 г. 1. Да бъдат добавени пояснителни текстове в допълнение на вече 

добавените от управляващия орган пояснителни текстове в раздел 

„14: Категории разходи, допустими за финансиране.”, в „14.4. 

Общи условия за допустимост на разходите по процедурата.” 

1.1. След параграф „Разходите за екипи, отговорни за управление 

и/или изпълнение на проект липса на достатъчен собствен 

административен капацитет;” 

Да се добави „За дейности за организация и управление на проект, 

изпълнението на които се предвижда да не се възлага изцяло на 

външен за бенефициента изпълнител съгласно правилата по чл. 49, 

ал. 2 ЗУСЕСИФ, безвъзмездна финансова помощ и възстановима 

помощ се предоставят само под формата по чл. 55, ал. 1, т. 4 

ЗУСЕСИФ. 

По изключение, когато към датата на утвърждаване на 

документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ не е налице методология за 

определяне на размерите на сумите по формата, посочена в чл. 55, 

По отношение на предложение първо (т. 1) - 

обръщаме внимание, че тези текстове се 

съдържат в разпоредбите на чл. 40, ал. 8 и 9 от 

насоките да кандидатстване, част „условия за 

изпълнение“.   

Бихме искали също да посочим, че за 

разходите за организация и управление, 

приложение намира изключението, уредено в 

чл. 8, ал. 3 от  Постановление № 189 на МС от 

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.  
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ал. 1, т. 4 ЗУСЕСИФ, безвъзмездна финансова помощ и 

възстановима помощ за дейности за организация и управление, 

изпълнението на които се предвижда да не се възлага изцяло на 

външен за бенефициента изпълнител съгласно правилата по чл. 49, 

ал. 2 ЗУСЕСИФ, може да бъде предоставена чрез формата по чл. 

55, ал. 1, т. 1 ЗУСЕСИФ след изрично одобрение на Съвета за 

координация при управлението на средствата от Европейския 

съюз (СКУСЕС). 

Мотивът ни е, че като част от АДБФП, съответно от ЗБФП, 

условията за изпълнение могат да бъдат изменяни и/или допълвани 

по инициатива на Управляващия орган или по искане на 

Бенефициента, когато това се основава на свързани с уредените в 

тях отношения промени в правото на Европейския съюз и/или 

българското законодателство, в политиката на европейско и/или 

иационално ниво, произтичаща от стратегически документ, или в 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г ”. Т.е. при 

разработването на методология за определяне на размерите на 

сумите по формата, посочена в чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗУСЕСИФ това ще 

бъде отразено в условията за изпълнение. 

 

1.2. След параграф „3. извън случаите по т. 1. и т. 2 съгласно 

правилата на чл. 

49, ал. 2 от ЗУСЕСИФ” да се добави пояснителен текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на предложения второ (т. 1.2) и 

трето (1.3), считаме, че същите могат да бъдат 

приети и предложените текстове да бъдат 
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„Безвъзмездна финансова помощ и възстановима помощ за 

дейност по изпълнение на проект на бенефициент от 

централната и териториалната администрация на 

изпълнителната власт се предоставят под формите по чл. 55, ал. 

1, т. 2 - 4 ЗУСЕСИФ, когато за осъществяване на дейността не се 

предвижда изцяло прилагане на правилата по чл. 49, ал. 2 

ЗУСЕСИФ.” 

1.3. След добавения от УО пояснителен текст „Безвъзмездна 

финансова помощ и 

възстановима помощ за дейност по изпълнение на проект  За 

процедурата тези 

кумулативни условия не са изпълнени.” Да се добави следния 

пояснителен текст: „Национални методологии за определяне на 

размерите на сумите по формите, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 2 - 4 

ЗУСЕСИФ, се приемат от Министерския съвет като част от 

националните правила за допустимост по предложение на 

заместник министър- председателя или министъра, отговарящ за 

цялостната организация, координация и контрол на системата за 

управление на средствата от ЕСИФ ” 

Мотивът ни е, че като част от АДБФП, съответно от ЗБФП, 

условията за изпълнение могат да бъдат изменяни и/или допълвани 

по инициатива на Управляващия орган или по искане на 

Бенефициента, когато това се основава на свързани с уредените в 

включени в насоките за кандидатстване по 

процедурата, част „условия за 

кандидатстване“.  

Въпреки това, отново обръщаме внимание на 

факта, че към датата на утвърждаване на 

насоките за кандидатстване (1) не е налице 

утвърдена методология за определяне за 

дадена категория разход на размерите на 

сумите по формите, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 

2-4 ЗУСЕСИФ и (2) 

не е налице одобрение на СКУСЕС, с което да 

бъде възможно безвъзмездната финансова 

помощ за дейностите по изпълнение на 

проекта, когато същите се извършват от 

служители на бенефициента, да се предоставя 

под формата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.  
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тях отношения промени в правото на Европейския съюз и/или 

българското законодателство, в политиката на европейско и/или 

напионално ниво, произтичаща от стратегически документ, или в 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г ”. Т.е. при 

разработването на методология за за определяне на размерите на 

сумите по формата, посочена в чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗУСЕСИФ това ще 

бъде отразено в условията за изпълнение. 

 

2.   2. В „14.3. Детайлно описание на допустимите категории разходи” 

да се измени т. „23. Разходи за организация и управление” на 

„Разходи за организация, управление и изпълнение”. 

Мотивът ни е, че когато бъде разработена методология за 

определяне на размерите на сумите по формата, посочена в чл. 55, 

ал. 1, т. 2 - 4 ЗУСЕСИФ те ще могат да се прилагат в процеса на 

изпълнение на проекта в следващите 30 месеца. 

 

Не се приема.  

Влючването в категория „Непреки разходи“, в 

подразход „Разходи за организация и 

управление“ на разходи за изпълнение на 

проекта би било в несъответствие с 

допълнителната разпоредба на ПМС 189/2016 

(параграф 1, т. 3), съгласно която „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.  

Също така, в изпълнение на параграф 1, т. 9 от 
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допълнителната разпоредба на ПМС № 

189/2016, в подразход „Разходи за организация 

и управление“ се включват непреки разходи, 

свързани с възнагражденията на персонала по 

администриране на проекта – ръководител на 

проект, технически сътрудник, счетоводител и 

друг експертен или технически персонал, 

както и административните разходи, свързани 

с управлението на проекта, посочени за 

допустими в насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Обръщаме внимание на обстоятелството, че 

разходите за организация и управление, 

представляват непреки разходи и са различни 

от разходите за изпълнение на проекта, които 

се включват в разходите за специализирани 

услуги. Това е систематичното място, към 

което следва да бъдат съотнесени всички 

разходи за изпълнение, изискващи специфична 

експертиза, незамисимо от формата по чл. 55, 

ал. 1 от ЗУСЕСИФ, приложима за тяхното 

възстановяване.  

В допълнение, следва да се има предвид, че за 
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вид разход „Разходи за организация и 

управление“ с ПМС № 189/2016 г. е въведено 

ограничение, при прилагане на формата по чл. 

55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ, както следва:  

- разходи за организация и управление – до 10 

на сто от общите допустими разходи по 

проекта. 

При включването на разходи за изпълнение 

към вид разход „Разходи за организация и 

управление“ спазването на посоченото 

ограничение би било затруднено.  

3.   4. Поради отпадането на „Разходи за персонал” предлагаме 

изменение в приложение № 1 „Образец на бюджет на проекта“, а 

именно: 

4.1. Да се замени „23. Разходи за организация и управление” с 

„Разходи за организация, управление и изпълнение" или да се 

включи допълнителна точка „Разходи за изпълнение” 

4.2. Да се замени 23.1. „Разходи за екип за управление на проекта 

(към дейност ...)” с „Разходи за екип за управление и изпълнение на 

проекта (към дейност Или ако е включена допълнителна точка, към 

нея да се опише подточка „Разходи за екип за изпълнение на 

проекта (към дейност...).” 

Мотивът ни е, че когато бъде разработена методология за 

Не се приема да се извърши корекцията. Виж 

мотивите по т.2 по-горе. 
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определяне на размерите на сумите по формата, посочена в чл. 55, 

ал. 1, т. 2 - 4 ЗУСЕСИФ тя ще се прилага за определяне на 

предоставените разходи за дейности „по изпълнение на проект на 

бенефициент от централната и териториалната администрация на 

изпълнителната власт” в процеса на изпълнение на проекта в 

следващите 30 месеца. 

 

   

 

 

 

                                                                                                                ДАТА:  23.03.2017 г. 
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