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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ПО ПРОЦЕДУРА  

 BG161PO005/11/3.1/02/23 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ПТИЦИ, КОИТО НЕ СЕ ПРИПОКРИВАТ СЪС ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ 

ВЪПРОС ОТГОВОР 

Допустимо ли е участие в партньорство на 

Нестопанска организация, която е регистрирана в 

чужбина ( в страна членка на ЕС)? 

Няма пречки партньори по проектните предложения да са ЮЛНЦ регистрирани в държави 

членки на ЕС. 

Може ли даден бенифициент, в единствения 

полагащ му се проект в рамките на тази конкурсна 

процедура, да кандидатства за разработването на 

планове за управление на повече от една защитена 

зона? 

Няма пречка в едно проектно предложение да бъде обхваната повече от една зона. Следва обаче 

да бъде представено утвърдено задание за план за управление на всяка една от зоните. 

За проучванията необходими за изготвянето на ПУ 

(за защитените зони, които са влажни зони – 

язовири, езера и т.н.) ще ни е необходима лодка с 

извънбордов двигател. Тя като МПС ли се определя 

или като необходима за изпълнението на проекта 

техника т.е. допустим разход? 

Лодката не се явява МПС, а е към машини и съоръжения. Необходимостта от нея следва да бъде 

надлежно обоснована в проектното предложение, за да бъде допустим разход. 

Язовирите обект на тази процедура са различна 

собственост и се стопанисват от различни стопани 

(общини, НЕК, МОСВ). Необходимо ли е 

съгласуването на дейностите по проучване и 

картиране на орнитофауната с тези 

стопани/собственици, след като от една страна е 

ясно, че водните обекти са основната част от 

защитените зони и разработването на план за 

управление стандартно включва такива проучвания 

и от друга имаме одобрено от МОСВ задание за 

разработване на съответния ПУ? Притесненията са 

ни свързани с реакциите на Общини при 

Насоките за кандидатстване по процедурата не изискват съгласуване на дейностите по проучване 

на орнитофауната със собствениците/стопаните на водните обекти. 

 
 

                 Решения за 

      по-добър живот  

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 
Европейски фонд за 

регионално развитие 
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интерпретацията на този казус и изключително 

тромавата процедура на взимане на решения на 

сесии на Общинските съвети. 

При разработването на ПУ ще бъдат ползвани 

различни специалисти (орнито-, хидро-, ихтио- и 

т.н. -лози). За една защитена зона разположена в 

центъра на страната може да се наложи 

привличането на експерти от отдалечени краища 

(София, Варна), които многократно да бъдат 

командировани за работа в дадената територия. 

Горивото (без да знаем предварително кой използва 

пропан бутан, метан, бензин или дизел), което 

експертите ще зареждат в автомобилите си ще се 

осчетоводява в рамките на командировката като 

пътни разходи. Този разход (горивото за 

командировъчните разходи) попада ли в обхвата на 

ЗОП/ПМС 55? Ако попада достигането на 

съответните прагове за различните процедури за 

кое се отнася – за горивото в рамките на цялото 

продължение на проекта, за горивото в рамките на 

проекта за дадена календарна година, за всичкото 

гориво използвано от бенефициента по проекти 

финансирани от ОПОС и/или други проекти с 

финансиране от ЕС в рамките на календарната 

година или въобще по проекти с финансиране от 

ЕС? 

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от ПМС № 55/2007, обект на регулиране от постановлението са 

доставките на стоки като в обхвата на доставките попада и доставката на гориво (бензин за 

транспортни разходи). По тази причина бенефициентите по оперативна програма „Околна среда 

2007 – 2013 г.”, които не са възложители по чл. 7, чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, са длъжни 

да прилагат разпоредбите на ПМС № 55/2007 г. Постановлението се прилага по отношение на 

строителство, доставки и услуги, които се финансират по проекти по оперативните програми, 

Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." 

и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. По силата на чл. 12, 

ал. 2 от ПМС № 55/2007 г., бенефициентите могат да не провеждат процедура за определяне на 

изпълнител и да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително 

съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност няма да 

надхвърли сумата от 15 000 лв. без ДДС. При договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ със срок на изпълнение над една година бенефициентът праговете се следят за 

всяка календарна година. За всяка година от периода за изпълнение на проекта може да проведе 

и повече от една процедура с един и същ предмет. Видът на тези процедури се определя с 

оглед предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, 

за съответната услуга, доставка или строителство за целия период на проекта. 

Част от задължителните елементи на ПУ е анализа 

на собствеността и земеползвнето в границите на 

защитената зона. Тези анализи започват с анализа 

на актуалната КВС или кадастър и на 

ортофотокартата (ИСАК). Освен това тази 

пространствена информация се използва като 

основа при картирането на целевите видове, както и 

Закупуването на пространствени данни за целите на изработване на ПУ е допустим разход по 

процедурата. 
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за визуализация на режимите в дадената зона. Тази 

информация се предоставя срещу заплащане от 

съответните държавни структури. Закупуването на 

тази информация допустим разход ли е? Допустим 

разход ли е и за НПО? 

Формата за придобиване на информацията съгласно 

горния въпрос е заплащането на държавни такси. 

Ако се окаже, че сумата необходима за 

закупуването и, надхвърли праговете по ЗОП или 

ПМС 55/ 2007 ще трябва ли да се следват 

законовите процедури,при положение, че 

източникът (доставчикът) на тази информация в 

Република България е единствен? 

Предвид факта, че нужните ви данни могат да се закупят само от АГКК към Минитъра на 

регионалното развитие и благоустройството (кадастрални карти) или от съответните общински 

служби по земеделие и гори (КВС), не е необходимо провеждането на процедура по ЗОП/ПМС 

55/ 2007 за тях. 

Съгласно насоките за кандидатстване по 

процедурата за конкурентен подбор 

BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове 

за управление на защитени зони за опазване на 

птици, които не се припокриват със зони за 

опазване на местообитания"един от 

придружителните документи, който следва да се 

представи е:  

 

Утвърдено от министъра на околната среда и 

водите задание за разработване на план за 

управление на защитена зона – съгласно списък – 

Приложение III 

 

Ние сме НПО, която иска да кандидатства по тази 

процедура. Следва ли да получим конкретно 

Задание утвърдено от министъра преди да подадем 

проекта си за одобрение? Ако да - каква е 

процедурата за получаване на това задание?  

Възможно ли е за нашата дадена зона вече да е 

Заданието за разработване за план за управление следва да бъде представено за всяка от зоните, 

за които ще се изработва план за управление. Процедурата за получаване на утвърдено писмено 

задание за разработване за план за управление на защитена зона е описана в Наредба за 

условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони 

приета с ПМС 349/30.12.2008 г.  
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получено подобно задание и нашия проект да не 

бъде разгледан поради тази причина? 

Във формуляра за кандидатстване в „Съдържание” 

на стр. 2 към ІІ. Организация и управление на 

проекта има точка „2. Процедура за избор на 

изпълнител/ експертен екип”, която липсва в текста 

на формуляра. Има и объркана номерация в самия 

формуляр. Моля да уточните кое е водещо описа на 

Съдържанието или текста на формуляра!? 

Например при цитираното разминаване трябва ли 

да пишем по точка „2. Процедура за избор на 

изпълнител/ експертен екип”. 

 Може ли да коригираме номерацията в текста на 

формуляра така че да бъде хронологична? 

В случая става въпрос за техническа грешка в съдържанието. Не е необходимо допълване на 

такава точка, следва да се попълват точките съгласно представения формуляр. 

За да определим какви и колко процедури да 

предвидим за доставка на оборудване и услуги като 

използваме 8-разрядния код на Общия 

терминологичен речник до коя цифра на кода 

трябва да сравняваме? 

При планирането на процеудрите по ПМС № 55/2007, бенефициентът не следва да допуска 

разделяне на предмета на процедурата, с цел заобикаляне прилагането на постановлението. 

Съгласно чл. 12а, ал. 2 от ПМС № 55/2007, при определянето на вида на процедурата 

бенефициентът се ръководи от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки. 

При извършването на преценка относно вида на процедурата, с оглед недопускане на разделяне, 

следва да се вземе предвид предвидената стойност на процедурата и нейния предмет. Предметът 

на процедурата следва да включва доставката на всички стоки или изпълнението на всички 

услуги, които са функционално свързани помежду си, т.е. които се използват за същите или 

сходни нужди. По тази причина, не може да се даде общоприложим отговор до коя цифра на 

кода се следи, за да се приеме, че не е налице разделяне на процедурата. 

Във връзка с процедурите по кандидатстване за 

отпускане на безвъзмездна помощ за защитените 

зони по птици, които не се припокриват със 

защитени зони по хабитати, имаме следния 

въпрос: юриста от екипа, който изготвя плана за 

управление, може ли да бъде юридическо лице или 

трябва да е само физическо лице? 

Няма пречка юриста от екипа за управление на проекта да е юридическо дружество избрано по 

реда на ЗОП/НВМОП 

 


