
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
                

 

 

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”  

(вкл. от проведените информационни дни) 
 

 

 ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

1. Допустимо ли е сътрудничество между НПО и 

община и има ли значение коя е водещата 

организация по компонент 2? 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата сътрудничеството между НПО 

и община по компонент 2 е допустимо. Изборът на водещата организация следва да 

се определи между кандидатите. Наличието на партньорство не носи допълнителни 

точки при оценката на проектното предложение. 

2. Ако се предвиждат дейности, свързани с 

построяването на съоръжения за опазване на 

защитени видове, земята може ли да се закупи в 

рамките на проекта? Каква собственост трябва да 

бъде и да остане? Трябва ли да е закупена преди 

проекта? 

Съгласно Насоките за кандидатстване (2.1.3.5) закупуването на земя е допустим 

разход, в случай че те отговарят на изискванията на ПМС 249/2007. Решението дали 

земята да се закупи (и кога да стане това) или да се иска писменото съгласие на 

собственика за извършването на дейностите по проекта следва да бъде взето от 

кандидата. Съгласно ПМС 249/2007 допустими са разходите, направени след 

01.01.2007 г. 

3. Колко процента трябва да са наличните ресурси, за 

които изисквате да представим документ при 

кандидатстване и трябва ли да са от водещата 

организация или може от партньора? 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор 

на проектни предложения може да покрие до 100% от допустимите разходи при 

спазване правилата за държавните помощи. Кандидатът следва да разполага с 

достатъчно ресурс за финансиране на недопустимите разходи, ако такива са 

включени в проекта. Също така той следва да разполага с достатъчно финансови 

ресурси, за да осигурят финансирането на дейностите по проекта, преди направените 

разходи да бъдат възстановени по ОПОС. Документите за доказване на посоченото 

по-горе са описани в т. 2.3.3. Няма определен процент за налични финансови 

ресурси, тъй като размерът им зависи от графика на дейностите и финансовия план 

на конкретното проектно предложение. 
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4. Относно минималната помощ малко повече 

информация какво представлява и как се доказва, 

че получените средства от ЕК (земеделски 

субсидии) не са минимална помощ? 

 

Когато в процедурата за подбор на проекти кандидатстват ЮЛНЦ, които не 

извършват допълнителна стопанска дейност, в случай на одобрение на проектното 

предложение за финансиране и при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

последната не се счита за минимална помощ. 

Когато кандидат – ЮЛНЦ извършва допълнителна стопанска дейност, но може да 

докаже, че е в състояние да осигури разделяне между извършваната от него 

допълнителна стопанска дейност (включително по отношение на приходите и 

източниците на финансиране) и дейностите, включени в неговото проектно 

предложение, финансирането по настоящата процедура не се счита за минимална 

помощ. 

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се предоставя под 

формата на минимална помощ, когато кандидат по компонент 2 и 3 

(партньор/партньори на кандидат по компоненти 1, 2 и 3) от настоящата процедура – 

ЮЛНЦ, извършват допълнителна стопанска дейност и не са в състояние да осигурят 

разделяне между извършваната от тях допълнителна стопанска дейност 

(включително по отношение на приходите и източниците на финансиране) и 

дейностите, включени в проектното предложение или не представи документ, 

доказващ това обстоятелство. 

5. В т. 2.1.3.5 от Насоките за кандидатстване е 

упоменато, че разходите за проектиране и СМР, 

пряко свързани с постигане на целите на проекта са 

допустими за финансиране. Предвид това, ако се 

предвиждат СМР, необходимо ли е задължително 

да бъде представен идеен проект съгласно ЗУТ? 

Ако не, какви документи следва да бъдат 

представени, които да дават информация за 

инвестиционното намерение? 

Документите, които следва да бъдат разработени във връзка с инвестиционното 

намерение, зависят от вида на изгражданото съоръжение и следва да съответстват на 

изискванията на ЗУТ. В случай че кандидатът разполага с разработени проектни 

документи към момента на кандидатстване, същите следва да бъдат представени 

заедно с проектното предложение. Обръщаме внимание, че ако се предвиждат СМР е 

необходимо да бъдат представени всички изискуеми разрешителни съгласно 

екологичното законодателство. Съгласно Насоките за кандидатстване разходите за 

изготвяне на проектите по ЗУТ, както и разходите за издаване на разрешителни, са 

възстановими по ОПОС. 

6. Към коя група дейности/подгрупа дейности в 

рамките на компонент 2 следва да бъдат отнесени 

дейностите по СМР за обезопасяване и 

подобряване състоянието на помещение/постройка, 

в което/която да бъдат изложени като експонати 

съответни видове и да бъдат провеждани 

познавателни обучения за ученици от компетентни 

лица? 

Дейностите, свързани с подобряване състоянието на помещение/постройка, в което 

да бъдат провеждани обучения, спадат към дейностите по информационно 

обезпечаване и посетителска инфраструктура и за тях важат ограниченията за 

дейностите по компонент 2, а именно: Дейности по информационно обезпечаване и 

подобряване на посетителската инфраструктура няма да бъдат допустими за 

финансиране по компонент 2. 
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Помещението/постройката няма да изпълнява 

функциите на посетителски център, то/тя ще се 

използва за целите на горепосочените обучения. 

7. Подготвяме проектно предложение по ОПОС, 

сектор "Биоразнообразие". В предложението за 

проект повече от 50% от дейностите и съответно 

средства в бюджета са за популяризиране на 

видовете и възпитаване на култура за опазване на 

околната среда. Моля да ни посъветвате: 1) Дали 

това е в съгласие с общите изисквания към 

Програмата и 2) Дали подобен проект ще успее да 

набере необходимите точки, ако отговаря на всички 

изисквания? 

Процедурата е насочена към опазване, поддържане и, където е необходимо, 

възстановяване, на ценни местообитания и видове, включително и такива предмет на 

опазване от националната екологична мрежа. Независимо, че няма изисквания за 

процентни съотношения на отделните дейности, включени в проектните 

предложения, следва да се има предвид: 

1. Проектните предложения следва да са насочени преди всичко към дейности за 

опазване и възстановяване; 

2. По отношение популяризирането, важи правилото, че те не могат да бъдат 

самоцел на проекта и трябва да постигат заложената в проекта цел за опазване и 

възстановяване на местообитание и/или вид или изготвяне на план за действие. 

8. По т. 2.3.3, Съпътстващи документи, т. 8 и 9: 

Партньорът трябва ли да представи решение на 

общинския съвет за кандидатстване по проекта? 

Достатъчно ли е само водещата организация да 

предостави един или повече документи, изискуеми 

за НПО или общината също трябва да представи 

изискуемите за тях документи? 

Проектното предложение трябва да съдържа и съпътстващи документи, както за 

кандидата, така и за партньорите, ако има такива. Документите се прилагат в 

оригинал или в заверено копие „Вярно с оригинала” от лице, което има право да 

извършва такава заверка (кмет на общината, главен юрисконсулт, управител на 

юридическо лице, нотариус и др.). 

 

9. По т. 2.3.3, Съпътстващи документи, т. 12:  

Кои от изброените документи са приложими, 

имайки предвид основните дейности, които ще 

бъдат извършвани от кандидата и това, че проектът 

не предвижда инвестиционна част, свързана със 

строителство или преустройство? 

Основните дейности, които ще са планирани от отделните кандидати, определят 

необходимите разрешителни. Тъй като е възможно включване на широк кръг от 

дейности в проектните предложения, насоките дават единствено общата рамка. 

Освен това следва да се има предвид, че съгласно ПМС 121/2007 г., в рамките на 

конкурентни процедури не могат да се дават отговори, които съдържат становище 

относно конкретни проекти. 

10. Условията, поставени в Компонент 2 от Насоките 

за кандидатстване, пряко кореспондират с обекта 

на нашия проект, като мястото на изпълнение е 

ситуирано на територията на гр. София. По този 

компонент се предвижда изпълнението на 

дейности, който имат за цел опазване и 

възстановяване на местообитания и видове и се 

изпълняват извън защитените територии – 

резервати и паркове. 

В рамките на настоящата процедура са допустими дейности, свързани с опазване и 

възстановяване на биоразнообразието, но не и такива в градска среда. 
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Законът за защитените територии определя 

населените места и селищните образувания извън 

защитените територии (чл. 6, ал. 2 ЗЗТ). Законът 

изключва националните паркове, заедно със 

съответните резервати и поддържани резервати от 

границите на населените места (чл. 18 от ЗЗТ). 

По Компонент 3 допустимо ли е екологичните 

дейности да се изпълняват на територията на 

градска среда с цел разработване на планове за 

картиране на зелените системи на столицата, за 

които до този момент не са изготвяни такива? 

11. Какво се има предвид под „посетителска 

ифраструктура” – посетителски центрове или 

линейна инфраструктура? 

 

Посетителска инфраструктура, по смисъла на настоящата процедура, означава еко-

пътеки, маркировки, осигуряване на лесен достъп на хората с увреждания, 

изграждане/реконструкция/оборудване на посетителски информационни центрове и 

т.н. Следва да се има предвид, че е налице ограничение по отношение на 

информационни центрове, а именно 300 кв. м. РЗП. Не е поставено ограничение във 

връзка с дейности, свързани с еко-пътеки. 

12. Допустимо ли е да се осъществяват 

инфраструктурни дейности в защитена местност? 

Допустимо ли е да се извършват дейности в 

защитени местности или в природни 

забележителности по Компонент 2? 

 

Съгласно т. 2.1.2.3 от Насоките за кандидатстване, дейности по информационно 

обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура (еко-пътеки, 

маркировки, осигуряване на лесен достъп на хората с увреждания, 

изграждане/реконструкция/оборудване на посетителски информационни центрове и 

т.н.) няма да бъдат допустими за финансиране по компонент 2. 

Други инвестиционни дейности са допустими извън паркове и резервати, вкл. в 

защитени местности, при спазване на изискванията от посочената по-горе т. 2.1.2.3, а 

именно: 

В случай че други инвестиционни дейности, насочени към опазване и 

възстановяване, не са предвидени в одобрен план за управление на защитена 

територия, кандидатът следва да представи становище по параграф 7 от Преходните 

и заключителни разпоредби на ЗЗТ за дейностите, предвидени в проекта. 

В случай че други инвестиционни дейности, насочени към опазване и 

възстановяване, са предвидени извън защитени територии, кандидатът следва да 

представи обосновка за необходимостта от такива дейности. 

13. Допустимо ли е да се осъществяват дейности в 

градски паркове по Компонент 2? 

В рамките на настоящата процедура са допустими дейности, свързани с опазване и 

възстановяване на биоразнообразието, но не и такива в градска среда. 
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14. Допустимо ли е да се извършват дейности в 

защитени зони, а не в защитени територии? 

 

Процедурата е основана на категориите защитени територии по ЗЗТ, при липсата 

към настоящия момент на планове за управление на защитени зони от НАТУРА 2000 

съгласно ЗБР. Следва да се има предвид, че в по-голямата си част е налице 

припокриване на зони и територии. Още повече, настоящата процедура на практика 

обхваща цялата територия на Р България, с изключение на градска среда. 

Дейностите в защитените зони могат да се изпълняват при спазване на разделението 

и изискванията за допустимост определени в процедурата. 

15. Допустим ли е проект, съдържащ 100% дейности за 

популяризиране на видове/възпитаване на култура 

на опазване на природата? Има ли ограничение? 

Допустимо ли е тези дейности да надхвърлят 50% 

от дейностите по проекта? 

Виж отговора на въпрос 7 по-горе. 

16. Има ли разработен образец на споразумение между 

партньорите? 

Няма разработен образец. Всички приложения към насоките са публикувани в 

обявата на процедурата. 

17. Ако по време на изпълнение на проекта бъде 

закупена земя, необходима ли е промяна на статута 

й до края на изпълнението на проекта? 

Промяната на предназначението на земята, ако е необходимо, следва да бъде 

извършено преди осъществяване на предвидените дейности. Що се отнася до 

собствеността, към момента на представяне на окончателния доклад по проекта 

земята следва да бъде публична общинска или публична държавна собственост. 

18. Как се оценява капацитетът на бенефициента? 

 

Оценката на капацитета на бенефициента се извършва независимо от и паралелно с 

оценката на проектните предложения. Това се осъществява въз основа на 

представените попълнени въпросници съгласно Приложения З I или З II към 

Насоките за кандидатстване. 

19. Въпросникът, свързан с капацитета на 

бенефициента, същият ли е като по другите 

приоритетни оси на ОПОС, или по приоритетна ос 

3 въпросникът е специфичен? 

Въпросникът за капацитета на бенефициента единствено по ос 3 е отделен за 

административни структури и за ЮЛНЦ (съответно Приложения З I и З II към 

Насоките за кандидатстване). 

20. Как да се залагат разходите за ДДС в бюджета, 

когато партньорите имат различен статут по ДДС? 

Разходите за ДДС следва да се залагат като възстановим или невъзстановим разход, 

в зависимост от това дали кандидатът или партньорът/партньорите извършва 

съответния разход. 

21. Допустим разход ли е закупуването на препарат за 

третиране на зелени площи? 

Разходите за закупуване на препарати за третиране на зелени площи са допустими 

единствено, ако са свързани с опазването видове или местообитания. Необходимо е 

представяне на обосновка и анализ на въздействието на предвидените препарати 

върху околната среда. В допълнение, следва да се има предвид, че в рамките на 

настоящата процедура са допустими дейности, свързани с опазване и възстановяване 
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на биоразнообразието, но не и такива в градска среда. 

22. Университети, БАН, Агенцията по рибарство могат 

ли да бъдат партньори по проект? 

Не, те не са допустими бенефициенти по приоритетна ос 3 на ОПОС. 

23. Допустимо ли е в екипа за управление на проекта 

да участва експерт, декларирал, че притежава опит 

в разработването на тръжна документация, а не 

задължително правоспособен юрист? 

Задължително е да има правоспособен юрист в ЗИП, но той може да подпомага 

изпълнението на проекта на непълно работно време. Същевременно няма 

ограничения по отношение броя на експертите и разпределението на задачите между 

тях. 

24. Допустимо ли е изпълнението на дейности по вече 

разработени планове за действие за видове от 

международни организации, а не по чл. 52 и чл. 53 

от Закона за биологичното разнообразие? 

Настоящата процедура има достатъчно широк обхват и позволява изпълнението на 

широк кръг от дейности, насочени към опазване на видове и местообитания, като не 

е задължително позоваване на планове за действие за видове по чл. 52 и чл. 53 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

25. Допустимо ли е основният кандидат по проекта да 

бъде партньор по друг проект? 

 

Съгласно Насоките за кандидатстване кандидатите могат да подават само по едно 

проектно предложение с ясно дефиниран обхват по всеки от компонентите. Няма 

пречка водещият кандидат по един проект да е партньор по друг проект. Следва да 

се има предвид, че партньорите по проектни предложения по компонент 2 не могат 

да подават отделно проектно предложение за всичките или за част от дейностите по 

основния си проект. 

26. Какъв процент на осигуровките да бъде заложен? 

Бюджет Б.1.1. 

 

Процентът на осигуровките зависи от вида на сключеното споразумение със 

служителя. Не е възможно УО да заложи предварително процент за осигуровки, 

който да е валиден за всички, бенефициентите трябва да заложат този процент в 

зависимост от планираните договори. В допълнение, следва да се има предвид, че 

този процент може да бъде променян законодателно за всяка отделна година. 

27. Процентни разходи – общите допустими разходи 

или общите верифицирани разходи се има предвид? 

 

На етап кандидатстване процентните ограничения се залагат въз основа на общите 

допустими разходи. На етап окончателно плащане по проекта, тези проценти се 

налагат отново върху общите действително извършени и верифицирани разходи по 

проекта. 

28. Каква е схемата на плащания по проекти по 

настоящата процедура? 

 

Възможни са авансово, междинни и окончателно плащане. За искане на авансово 

плащане е необходим сключен договор с изпълнител с клауза за авансово плащане. 

Сборът на междинните и авансовото плащане не може да надхвърля 80% от общите 

допустими разходи по проекта. Максималният размер на авансовото плащане е до 

20% от допустимите разходи по проекта. 

29. Ако НПО разработи план за действие за видове, 

допустимо ли е същата НПО да изпълнява 

дейности, включени в плана? 

Няма пречка НПО да изпълнява дейности от план за действие за видове, разработен 

от същата организация. 
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30. Каква дата би могла да се определи за начало на 

проекта? 

Графикът на дейностите, включен в проектното предложение, е индикативен и при 

определяне началната дата на проекта следва да се вземат предвид процедурите по 

оценка и сключване на договор/издаване на заповед, които са описани в т. 2.4 и 2.5  

от Насоките за кандидатстване по процедурата. В случай че проектът бъде одобрен, 

преди сключването на договора/издаването на заповедта, графикът се актуализира. 

31. Какво разбираме под доказателства за финансова 

стабилност и какви ще се приемат като такива? 

Трябва ли да се прилагат годишните отчети за  

2010 г.? 

Доказателствата за финансова стабилност на кандидата са описани в Насоките за 

кандидатстване. В случай че финансовият отчет за 2010 г. не е приключен, се 

изисква да бъдат представени последните три заверени финансови отчета. 

32. Какви са правилата за поставяне на билбордове и 

постоянни обяснителни табели? 

 

Билборд е необходим единствено, ако се предвижда изграждане на инфраструктура 

и проектът е на стойност над 500 хил. евро. В този случай билбордът следва да бъде 

поставян на мястото на строежа. След приключване на проекта се поставя постоянна 

обяснителна табела. 

33. Как следва да се завежда закупеното оборудване по 

проекта, предвид изискването ДМА да са без 

икономическа стойност, предвид факта, че нито 

парковете, нито РИОСВ начисляват амортизации? 

 

Изискванията на ПМС 249/2007 г. касаят само дълготрайно оборудване, 

предназначено за административни цели, и е достатъчно стойността им да е под 

прага за същественост. По отношение на ДМА, свързани с изпълнение на дейности 

по опазване и възстановяване, няма такива изисквания. Обезценяването на ДМА за 

публични институции се извършва чрез оценка на активите в края на всяка 

счетоводна година от комисия от съответното ведомство. 

34. Как ще се прехвърли изградената инфраструктура, 

на кого ще се прехвърли, има ли изисквания? 

 

Няма изисквания по отношение на субекта, на когото следва да се прехвърли 

собствеността, освен да е публичен. Не е задължително той да е партньор по 

проекта, но следва да гарантира поддръжката на изграденото съоръжение. 

35. На кой етап се иска разрешението от собственика 

на земята за извършване на дейностите по проекта? 

Може ли да се използва вече дадено разрешение от 

собственика за други дейности? 

Разрешението от собственика на терена следва да бъде представено на етап 

кандидатстване. Разрешението следва да е конкретно за дейностите по проекта. 

 

36. Разрешенията за извършване на дейностите на кого 

да са издадени? 

На кандидата или на партньора, в зависимост от това кой ще изпълнява съответните 

дейности. 

37. Важи ли ограничението, поставено за МПС, 

относно закупуване на други ДМА, вече 

одобрено/финансирано по друг проект по ОПОС? 

Не са поставени такива ограничения по отношение на други ДМА, но 

необходимостта от закупуването им следва да бъде добре обоснована. 

38. Как ще се завеждат амортизационните разходи на 

нула, как се заприходяват ДМА, предвид факта, че 

ДПП и РИОСВ не начисляват амортизации? Става 

Виж отговора на въпрос 33 по-горе. 
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дума за техниката, закупена в рамките на проекта. 

39. В случай че кандидатът има одобрен проект по 

процедура BG161PO005/08/3.0/01/05, който не е 

финансиран поради недостиг на средства, 

възможно ли е да се вземат оригиналите на 

представените документи, за да не се издават нови, 

т.к времето е недостатъчно? 

По отношение на документите, които имат валидност, е необходимо да бъдат 

издадени отново, а копия от останалите документи могат да бъдат получени от вече 

подавани проектни предложения. 

 

40. Ограничението на РЗП само за новите планове ли 

се отнася? В случай че паркът има одобрен план, с 

включен информационен център с РЗП, повече от 

300 кв.м., с изляти основи и спряно строителство 

поради липса на средства, какво следва да се 

направи? 

В сила е ограничението за РЗП 300 кв. м. на стойност не повече от 950 лв. без ДДС 

на кв. м. Извършени разходи над поставеното ограничение са недопустими по ОПОС 

и остават за сметка на бенефициента.    

41. Разходите за издаване на необходимите 

разрешителни, становища възстановяват ли се? 

Да, такива разходи се възстановяват. 

42. Необходимо ли е да се представят документите за 

осигурени средства на етап кандидатстване? 

Второстепенните и третостепенни разпоредители 

не разполагат със средства, с които да покрият тези 

разходи на етап кандидатстване. 

Документите за осигурено финансиране на първоначалните разходи по проекта 

преди тяхното възстановяване и на недопустими разходи, в случай че има такива, са 

изискуеми документи на етап кандидатстване. Такива средства е възможно да се 

предвидят при планиране на бюджета за следващата година. Второстепенните и 

третостепенните разпоредители трябва да представят декларация от първостепенния 

разпоредител, че ще осигури предвидените средства. 

43. Възможно ли е да се включат дейности, които са в 

план, минал одобрение от Висшия експертен 

екологичен съвет, но неразглеждан на МС? 

 

Дейностите, които могат да бъдат финансирани по компонент 1, не могат да 

противоречат на режимите на съответната защитена територия и следва да са в 

съответствие с идентифицирани приоритетни нужди и/или с дейности и мерки, 

заложени в одобрен план за управление на защитената територия, за която се отнася 

проекта, когато такъв е наличен. Предвидените дейности трябва да попадат в 

обхвата на териториалната отговорност на съответния кандидат. 

При липса на одобрен план е необходимо включените в проекта дейности да бъдат 

надлежно обосновани, като при обосновката кандидатът може да се позове и на план 

за управление, частично преминал фазите на одобрение. 

44. Дейности, свързани с мониторинг и изследвания, 

допустими ли са? 

Да, ако те са пряко свързани с дейностите по проекта и се използват за целите на 

проекта. 

45. Дейности, свързани с охрана, която е в плана за 

управление, допустими ли са? 

Не. Всякакви дейности, които са от регулярен характер и следва да се извършват 

постоянно, не са допустими за финансиране. 
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46. В случай че проектът предвижда дейности, 

свързани с укрепване и обезопасяване на подземна 

пещера, с дълги галерии, от кого следва да се иска 

разрешение? Част от земята е собственост на 

общината, но галериите минават под земя, различна 

от общинска. На всеки от собствениците ли следва 

да се иска разрешение? 

При предвиждане на дейности, свързани с пещери, не следва да се иска разрешение 

от собствениците на земята върху пещерата, а е необходимо разрешение от субекта, 

стопанисващ пещерата. 

47. Как могат да бъдат включени държавните 

горски/ловни стопанства в изпълнението на 

проектите, тъй като те разполагат с необходимите 

оперативни средства? 

Съгласно Насоките за кандидатстване държавните горски/ловни стопанства не са 

допустим бенефициент и партньор по процедурата. 

48. По какъв начин могат да бъдат финансирани 

мероприятията по време на изпълнението на самите 

проекти, след като РДГ нямат оперативни 

средства? 

Финансирането на изпълнението на дейностите по проекта, до възстановяването им 

от ОПОС, следва да се осигури със средства, предоставени от първостепенния 

разпоредител с бюджетен кредит. Документите, с които се доказва наличието на 

такива средства, са описани в Насоките за кандидатстване по процедурата. В 

допълнение, виж отговора на въпрос 42 по-горе. 

49. Какви документи за собственост на терена, където 

ще се извършват дейности, могат да бъдат 

предоставени? Когото става въпрос за държавна 

собственост, само актът за държавна собственост 

ли се счита за релевантен документ или е възможно 

да се предоставят други документи, които да 

удостоверяват собствеността на терена? 

Документите за собственост зависят от това кой е собственик терена, на който ще се 

изпълняват дейностите, предвидени в проектното предложение (публичен субект, 

частно лице и др.). В допълнение, обръщаме внимание, че няма формат за писмено 

съгласие от страна на собственика за извършване на предвидените дейности.  Когато 

става въпрос за терени, които са държавна собственост, актът за държавна 

собственост е единственият релевантен документ за удостоверяване собствеността 

на терена. 

50. Във връзка с възнагражденията на вътрешни 

експерти от ЮЛНЦ, считат ли се за вътрешни 

експерти такива, които са назначени по заместване? 

Възможно ли е да се предвиди сключване на 

трудови договори за продължителността на 

проектите? 

Следва да се има предвид, обаче, че през месец януари 2011 г. предстои изменение 

на Насоките за кандидатстване по процедурата, в съответствие с изменението на 

ПМС 55/2007 г. Това ще даде възможност за включване в проектните предложения 

на списък с автобиографиите на експерти, които ще бъдат включени в проектите. В 

такива случаи няма да бъде необходимо възлагането на тези експерти да бъде 

извършено чрез обявяване на процедура. 

 

 

 

 


