
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

 

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 0 7  –  2 0 1 3  г . ”  
 
                                  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
                
 

Постъпили въпроси по електронна поща по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за 

опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” 
 

Въпроси Отговори 

1. Общината е регистрирана по ДДС. Това 

означава ли, че данъкът ще бъде покрит от 

програмата или трябва да го заложим от нашия 

бюджет и да е в графа невъзстановими разходи? 

ДДС за целите на оперативната програма /съгласно ПМС 62 и Указания на МФ 

№ 91-00-502/27.08.2007г./ бива възстановим и невъзстановим ДДС. 

Невъзстановимият ДДС е допустим разход по проекта, т.е. може да бъде включен 

в бюджета на проекта. 

Кандидатът определя данък върху добавена стойност като невъзстановим 

(допустим разход за финансиране от Оперативните програми), когато той: 

    - не е регистриран по ЗДДС; 

  - е регистриран по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация при 

вътреобщностно придобиване);  

   - е регистрирано лице по ЗДДС и правото на приспадане на данъчен кредит за 

получените стоки и услуги, финансирани по Оперативна програма, не е налице 

на основание чл. 70, ал. 1, т. 4, 5 от същия закон; 

    - е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от посоченото в т.1.2. 

на настоящето указание, и стоките и услугите, финансирани по Оперативна 

програма, са предназначени за:  

         - Извършване на освободени доставки по глава четвърта на ЗДДС;  

         - Безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата   

дейност на лицето.  

 

Кандидатът определя данък върху добавена стойност за възстановим по 

смисъла §1 от допълнителните разпоредби на Постановление № 62 на МС от 

21.03.2007 г. (недопустим разход за финансиране от Оперативните програми) 

при наличието едновременно на следните условия:  

   - е регистрирано по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) лице, с 
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изключение на случаите, когато лицето е регистрирано по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 

по ЗДДС (регистрация при вътреобщностно придобиване); 

     - Доставчикът на стоките и услугите, необходими за изпълнението на договор 

за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма, е регистрирано по 

ЗДДС лице. 

 

   По отношение на стоките и услугите: 

   - стоките и услугите, финансирани по Оперативна програма, се използват за 

целите на извършваните от регистрираното лице (бенефициент на безвъзмездна 

финансова помощ) облагаеми доставки, за които съгласно чл. 69 от ЗДДС, 

лицето има право на приспадане на данъчен кредит;  

   - регистрираното лице (бенефициент на безвъзмездна финансова помощ) има 

право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за 

стоки или услуги, финансирани по Оперативна програма, които се използват 

както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на 

данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право. 

Данъкът за стоки и услуги, финансирани по Оперативна програма, по 

отношение на който регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит 

по реда на чл. 73 от ЗДДС, се счита за възстановим данък върху добавена 

стойност до размера на частичния данъчен кредит. 

2. В Насоките за кандидатстване са уточнени 

документите, които е необходимо да приложим за 

общини: на този етап ние имаме решение на 

Общинския съвет, в което се уточнява, че ще 

кандидатстваме по тази програма и ще осигурим 

средствата за дейностите. Ако се окаже, че ДДС 

трябва да си го поемем ние, и всъщност ще е като 

съфинансиране, трябва ли да има ново решение на 

Общинския съвет? 

Съгласно насоките за кандидатстване се изисква решение на Общинския съвет, с 

което се приема или изменя годишния бюджет на общината, и копие от бюджета, 

в който е посочено от кой параграф ще се покрият разходите. В случай, че ДДС е 

възстановим за общината, т.е. недопустим разход по ОПОС, а такъв разход не е 

предвиден в приетия или изменения бюджет на общината, ще е  

необходимо ново решение на Общинския съвет за осигуряване на разхода за 

ДДС по проекта. 

3. В плана за управление е регламентиран проект: 

“Създаване на система за автоматична охрана. 

Използване на дистанционната видеоапаратура за 

контрол, охрана и научно наблюдение”. 

Допустима ли е тази дейност?      

 

Инвестициите в оборудване и изграждане на системи за контрол, охрана и 

научно наблюдение са допустими.   
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4. Заложеният в проекта ни информационен център 

е със застроена площ от 258.0 м²  и  разгърната 

площ от  644 м² . През 1996 г. е изготвен и одобрен 

инвестиционен проект за изграждането му. 

Направени са основите на центъра, след което 

строежът е замразен. През 2008 г. е направена  

частична актуализация на техническия проект и 

към настоящия момент не е възможно да се 

извършват корекции отново, за да се вместим в 

изискванията от насоките по ОПОС за разгърната 

площ на информационни центрове  - не повече от 

300  м² . Възможно ли е решение на проблема ни с 

цел  избягване на нарушения спрямо насоките по 

ОПОС? 

Виж отговора на въпрос 40 от част 2 на „Въпроси и отговори към  процедура 

BG161РО005/10/3.0/02/20”. 

5. Във връзка с публикувания образец на заповед, 

моля да ни разясните дали заповедта се отнася за 

екипа за управление на проекта или в нея могат да 

се включат само служители, отговорни за 

изпълнението? 

Образецът на заповед за административни структури се отнася единствено за 

екипа за управление на проекта. 

 

 

 

6. Ние сме третостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити. Може ли да кандидатстваме с 

два проекта. Единият по Компонент 2, другият по 

компонент 3? 

Няма пречка да подадете проектно предложение с ясно дефиниран обхват и цели 

по всеки от двата компонента 

7. Съгласно т. 2.1.2.3 Е от Насоките за 

кандидатстване при кандидатстване с 

инфраструктурни мерки кандидатът трябва да 

представи документи за собственост на земята и 

учредено право на строеж. Предвидените дейности 

в проектното ни предложение ще се изпълняват в 

имоти общинска и държавна собственост. В случая 

общината като бенефициент и собственик е 

осигурила необходимите документи за всичките си 

15 имота.  

 Останалите имоти са държавна собственост и 

съответно се стопанисват от Напоителни системи, 

Наличието на писменото съгласие на собственика, извадка от регистъра на 

собствениците към КВС и/или скица на имота, заверена от съответната 

поземлена комисия,  са достатъчни за удостоверяване на собствеността на имота, 

върху който ще се изпълняват дейностите по проекта. Не е необходима 

процедура по актуване на имотите като държавна собственост специално за 

целите на проекта. 
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МЗГ и МОСВ. За имотите, собственост на 

Напоителни системи и МЗГ, е налице писмено 

съгласие с дейностите на проекта, но няма налични 

актове за собственост (АДС). За имотите, 

собственост на МОСВ очакваме писмено съгласие 

с дейностите на проекта но по всяка вероятност 

няма налични актове за собственост. 

 Допустимо ли е за въпросните имоти без АДС да 

удостоверим собствеността им с извадки, справки 

от КВС, или други документи а положителна 

оценка на проекта от страна на УО на ОПОС, 

съответните ведомства да стартират процедура по 

актуване? 

Може ли да се счита при това положение,  че 

писмените съгласия с уточнението за неналичните 

АДС е достатъчно условие за кандидатстването ни 

по настоящата процедура или това е достатъчен 

мотив за отхвърлянето на проектното ни 

предложение не по наша вина? 

 

8. Имаме служител, който работи по друг проект 

на срочен трудов договор. При планирането на 

дейностите по тази програма сме предвидили да 

изпълнява дейности по проекта като прилагаме за 

избора автобиографията му. 

Трябва ли да съобразим бъдещото възнаграждение 

по проекта с настоящото, което получава по друг 

проект? 

Във формуляра в т.1.1. ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА в графа 4 какво 

трябва да запишем - "служител на кандидата" или 

"приложена автобиография"? 

Възнаграждението на служителя следва да бъде съобразено с извършваните от 

него дейности по проекта. В случай на административна структури 

ограниченията на ПМС 249/2007 г. за размера на възнаграждението важат 

поотделно за всеки проект. 

В случай, че прилагате автобиографията на служителя за оценка заедно с 

проектното предложение във формуляра, в т. 1.1. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТА следва да реферирате към приложената автобиография на експерта  

9. В т. 2.1.2.1. от Насоките е записано, че крайният 

срок за изпълнение на дейности по проекта е 

31.12.2014 за СМР и до 31.12.2015 г. за други 

Крайният срок за приключване и разплащане към изпълнителите на дейностите 

по проектите, по които не е предвидено извършването на СМР, e 31.12.2014 г. В 

случай, че не се предвиждат СМР, срокът за приключване и разплащане на 
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дейности, а във формуляра в т. "2.7. 

Продължителност на проекта" е записано, че 

графикът за изпълнение на проекта следва да бъде 

изготвен така, че да осигури приключване на 

всички дейности не по- късно от 31.12.2014. 

Моля да уточните датата, до която могат за бъдат 

планирани дейностите по проектите. 

 

дейностите по проекта е 31.12.2015 г. 

10. В бюджетната форма има изискване за отделно 

записване на осигуровките без да е уточнено кои. 

Има осигуровки за сметка на работника и други, 

които се плащат от работодателя, има и данък за 

сметка на работника. 

 

Коя е единичната цена при определяне на ставката 

за гражданските договори, като се има предвид, че 

има и нормативно признати разходи, върху които 

не се изчисляват осигурителни вноски, има и 

максимален осигурителен доход за месец? 

 

При трудовите договори единичната ставка за 

месец може ли да се каже, че е брутната сума, от 

която са извадени осигуровките от страна на 

Работника (12.9%) и осигуровките за сметка на 

работодателя (17.8%) за лица, родени след 

31.12.1959 г., т.е. ставката е нетното 

възнаграждение по ведомост плюс данъка? 

 

В бюджета отделно се посочват осигуровки и данък за сметка на работника. 

Също така, отбелязва се брутната сума, която ще бъде записана в договора с 

експерта, и осигуровките за работодателя. 

11. Предвидените дейности ще се осъществяват на 

територия, която не е собственост на кандидата. В 

този случай, като документи, удостоверяващи  

собствеността,  достатъчни ли са актуални скици 

на имотите, в които ще се реализират  

инфраструктурните дейности, или е необходимо и  

представяне на акт за държавна собственост? 

В случай, че за защитената територия не е наличен акт за държавна собственост, 

представянето на актуални скици на имотите е достатъчно за удостоверяването 

на собствеността им.  
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Въпросът е породен от факта, че болшинството от 

реките, горите и защитените територии са отразени 

в кадастралните карти със  собственост „държавна 

публична”, но към настоящия момент нямат 

издадени актове за държавна собственост.  

Процедурата за издаване на акт за държавна 

собственост е продължителна и това би се явило 

евентуална пречка за кандидатстване по ОПОС. 

12. В случай, че се предвижда реализация на 

инфраструктурна дейност в река (държавна 

публична собственост, със собственик „Държавата 

– МОСВ”), от Басейнова дирекция ли следва да се 

изиска съгласие за изпълнение на дейността или от 

МОСВ? 

В този случай е необходимо разрешително за ползване на воден обект, което 

следва да се издаде от съответната Басейнова дирекция. 

13. Възстановителните дейности на съществуващи 

инфраструктурни съоръжения считат ли се за 

инфраструктурни дейности и за имотите, в които 

ще се осъществяват тези дейностиq важи ли 

условието да бъдат публична собственост? 

Възстановителните дейности за съществуваща инфраструктура се считат за 

инфраструктурни и за тях важи условието да бъдат публична собственост. 

 


