
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.  По какви критерии да си направим самооценка за 

максималния размер на проекта, който бихте ни 

финансирали спрямо капацитета на 

организацията? 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ зависи от дейностите, 

които ще се изпълняват по проекта.  

 

2.  Съгласно Раздел Е. Общи условия, на които 

трябва да отговарят дейностите по трите 

компонента, дейности по проекта не могат да 

водят до създаване на условия за генериране на 

печалба при последващо ползване или 

експлоатация на местообитание, вид или 

съоръжение. Това означава ли, че не могат да 

бъдат генерирани никакви приходи, които да 

служат за поддържане на изградените 

съоръжения? Ако могат да бъдат генерирани 

приходи за поддръжка на съоръженията, то 

следва ли към проекта да бъде представен 

финансов анализ съгласно правилата за проекти, 

генериращи приходи по смисъла на чл. 55 от 

Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г. относно 

определянето на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна 

на Регламент (ЕО) № 1260/1999? 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, проектите не следва да водят 

до генериране на печалба, но могат да генерират приходи (насочени към поддържане 

на изградените съоръжения). Това се удостоверява чрез представяне на декларация 

по образец (Приложение Г към Насоките). „За целите на кандидатстване, кандидатът 

следва да предостави информация за индикативния размер на приходите и как те ще 

бъдат използвани (за постигане на устойчивост на проекта) така че да не доведат до 

генериране на печалба. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 55(4) в случай че 

след изпълнение на проекта се установят  допълнителни приходи или по-високи от 

първоначално декларираните, може да се стигне до възстановяване на средства.  
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3.  Дали РДГ могат да кандидатстват по ос 3, 

компонент 2, за дейности на територията на 

държавен горски фонд. 

Планираме дейности по опазването на горите от 

вредители и охраната на териториите от 

ДГФ, както следва: 

1. Закупуване на оборудване и МПС за горските и 

ловните надзиратели за опазване на горите и 

дивеча от незаконни посегателства; 

2. Закупуване на феромонни уловители, за защита 

на горските култури от насекомни вредители. 

РДГ е допустим кандидат по компонент 2 от настоящата процедура. Закупуването на 

оборудване за охрана на горите и дивеча от посегателства е допустим разход. 

Закупуването на МПС следва да става при спазване на ограниченията заложени в 

Насоките за кандидатстване. Закупуването на феромонни уловители е допустим 

разход по ОПОС, ако то е пряко свързано с опазване и възстановяване. 

4.  Допустимо ли е създаването на залесителен пояс 

в рамките на компонент 2? Необходимо условие 

ли е растителният вид (с европейско значение), 

който ще подлежи на залесяване, да е 

съществувал преди в обхвата на същата 

територия? 

Допустимо ли е изграждане на съоръжения и/ или 

доставката на оборудване за наблюдаване на 

птици с европейско значение и организиране на 

обучения на ученици в рамките на компонент 2 с 

цел популяризиране на видовете и възпитаване на 

културата за опазване на околната среда? 

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

възстановяване на биоразнообразието, но не и такива в градска среда. Конкретната 

допустимост на дейностите зависи от това как те се вписват в контекста на 

проектното предложение. 

 

5.  Какво се има предвид под бюджетно перо? 

 

Разходите в основната таблица и описите на бюджета са разпределени по бюджетни 

пера, например отделно бюджетно перо е разходът за публичност. В хода на 

изпълнение на проекта, прехвърлянето между бюджетни пера се осъществява 

съгласно чл. 42 от проекта на Договор за БФП (Приложение I към Насоките за 

кандидатстване).  

6.  Точка 2.1.1.3. Изпълнители от Насоките за 

кандидатстване – по отношение на вътрешните лица в 

организацията – необходима ли е промяна на техния 

договор, длъжностна характеристика за процент на 

заетост на служителя по съответния проект, ако при 

съществуващ трудов договор искаме част от неговото 

възнаграждение да бъде по проекта? 

Съгласно чл. 11, ал. 4 от ПМС № 249/2007 г., задълженията на експертите от екипа 

за управление на проекта и размерът на техните възнаграждения или доплащането 

към възнагражденията им се определят с вътрешен акт на ръководителя на 

съответната администрация. По тази причина, за бенефициенти – възложители по 

смисъла на ЗОП, условие за възстановяване на разходите за екипа за управление на 

проекта е наличието на вътрешен акт, който отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 4 
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7.  По какъв начин следва да се възлага изпълнение 

на дейностите на вътрешни експерти – служители 

на РИОСВ? При сключване на граждански 

договори, съществува риск да бъдат приети за 

скрити трудови, ако са сключени за повече от 1 

месец. Как следва да бъде предвидено това в 

проекта? Разходите за възнаграждения  на 

РИОСВ-та, които изпълняват проекти по ОПОС 

не са изплащани и въпросът е поставен на 

обученията на РИСОВ-та през септември. 

8.  По настоящата процедура „Дейности за опазване 

и възстановяване на биологичното разнообразие в 

Република България” допустимо ли е сформиране 

на Звено за управление на проекта (ЗУП), като 

обособена единица в администрациите на 

природните паркове на извънбюджетна издръжка, 

в което служителите са назначени на срочни 

трудови договори, така както това е допустимо за 

общинските администрации, изпълняващи 

проекти по ОПОС? (За справка, моля вижте стр. 

14 , част 6.3, т.2 от указания на МОСВ от 

30.06.2010 за бенефициенти по ОПОС - 

Приоритетна ос 1, процедура „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, 

публикувани на интернет сайта на ОПОС. 

9.  Има ли изисквания за вида на договорите, които 

се сключват с екипа за управление на проекта – 

граждански или трудови? 

от ПМС № 249/2007. В този случай сключването на допълнителни (трудови или 

граждански) договори не е необходимо. Образец на вътрешен акт ще бъде 

публикуван на електронната страница на ОПОС. 

Следва да се има предвид, че през м. януари 2011 г. предстои изменение на Насоките 

за кандидатстване по процедурата. Промяната на насоките е свързана с измененията 

в ПМС № 55/2007 г. и в частност със създаването на възможност за представянето с 

проектните предложения на автобиографиите на експертите, отговорни за 

управлението и изпълнението на проектите. Автобиографиите ще бъдат обект на 

оценка от оценителната комисия по процедурата. Бенефициентите – ЮЛНЦ не 

следва да провеждат процедури по реда на ПМС № 55/2007 г. за оценените експерти.  

 

 

 

 

 

 

10.  Застраховка на новоизградени обекти допустим 

разход ли е? 

Застраховането на новоизградени обекти не е допустим разход по процедурата. 

11.  В случай на изградени по друг проект обекти, 

разрушени следствие форсмажорни 

обстоятелства, допустимо ли е да кандидатства за 

повторното им изграждане? 

Допустимо е изградени по друг проект обекти да бъдат възстановявани по 

настоящата процедура единствено в случай, че са от абсолютна необходимост за 

опазване/възстановяване на дадено местообитание. Необходимостта следва да бъде 

надлежно обоснована. 
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12.  Зануляват ли се сметките в края на годината? 

Какво се случва със средствата по проекта? Ще 

може ли да се откриват отделни сметки? 

Сметките на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни 

средства действително се зануляват в края на годината с цел приключване на 

финансовата година.Остатъкът от неизразходваните средства се подават към 

първостепенния разпоредител. Първостепенният разпоредител подава към МФ 

остатъка от средствата с цел залагането им като лимит по сметката за следващата 

бюджетна година. Откриването на нови десетразрядни кодове е в компетенциите на 

МФ. За целта е необходимо второстепенният или третостепенният разпоредител да 

изпрати писмо до първостепенния разпоредител, в което да опише името и 

стойността на проекта. Първостепенният разпоредител изпраща писмо до МФ с 

молба за откриване на десетразрядни кодове, като крайната  преценката  за 

откриването им зависи от експертната преценка на служители на МФ. 

13.  Предвид факта, че държавният горски фонд се 

стопанисва от Горските стопанства, то при 

кандидатстване РДГ, които имат само контролни 

функции, от кого следва да искат разрешение? 

Съгласно чл.6, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройство и дейността на държавните 

горски стопанства, председателя на ИАГ упражнява правото на собственост на 

държавата в ДГС. В тази връзка, разрешение за дейностите следва да се иска от ИАГ. 

14.  Бюджетните таблици на проектите изискват 

предварително планиране дали един договор за 

услуга ще се изпълнява от физическо лице и ще 

се начисляват осигуровки за работодател или ще 

се изпълнява от юридическо лице и ще се 

начислява ДДС. Съгласно изискванията на ЗОП и 

НВМОП предварителното поставяне на условие 

към изпълнителя да бъде юридическо или 

физическо лице би представлявало 

дискриминация и като такава би била незаконна 

и  всяко плащане би подлежало на 100% 

финансови корекции. По какъв начин да 

извършваме планирането за да не попаднем в 

условията за дискриминация? 

В случая е необходимо да се направи разлика мeжду бюджет на етап планиране и 

бюджет на етап реализация на проекта. Въпреки че бюджетът е неразделна част от 

договора за безвъзмездна финансова помощ, е напълно нормално в процеса на 

изпълнение на проекта  да се наложи да се направят промени в предварително 

заложените стойности на бюджетните пера и това да доведе до изменение на 

бюджета. Таблиците със заложени осигуровки или ДДС са направени в този вид за 

улеснение на бенефициентите, с цел да бъдат допуснати всички вероятни 

възможности, и по никакъв начин не ограничават провеждането на тръжните 

процедури. Ако при планирането на проекта решите например, че изготвянето на 

проекта ще се извършва от вътрешни за организацията експерти и разходите за тази 

дейност не надвишават праговете по ЗОП, вие можете предварително да заложите 

работодателските осигуровки по тази дейност като допустим разход в съответната 

таблица. Когато за дейности по проекта е необходимо провеждането на процедура 

по ЗОП,  в самото обявление вие по никакъв начин не трябва да залагате изискване 

за физическо или юридическо лице, независимо от планираното в бюджета. В случай 

че е необходимо, след избора на изпълнител, бюджета към ДБФП следва да бъде 

изменен, съобразявайки се с ограниченията на чл.42 от проектодоговора. 

15.  Новият проект е свързан с възстановяване на 

местообитания от европейско консервационно 

значение по река Марица. Може ли да ни 

В рамките на конкурентна процедура Управляващият орган на ОПОС няма право да 

предоставя консултации по конкретни проектни предложения. По отношение на 

необходимите разрешителни и съгласувания за конкретни дейности, следва да се 
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отговорите дали е нужно съгласуване с други 

институции освен с МОСВ, Басейнова дирекция, 

РИОСВ и в самата Община. Ако да, с кои други 

институции и какви съгласувателни писма да 

поискаме /въпроса ми касае само залесителните 

дейности, за другите дейности сме наясно? 

обърнете към съответните компетентни органи.  

16.  Реално при картирането за проекта се оказа, че на 

места има разминавания, породени от факта, че 

кадастъра не е съобразен с промените през 

последните години на терен, което се вижда на 

гугъл карти - тоест имоти, които са обозначени 

като река в момента могат да се залесяват /реално 

реката на места изглежда съвсем различно/. 

Според нас, съгласуването за тези участъци 

трябва да е с МОСВ и Басейнова дирекция отново 

- така ли е? 

В рамките на конкурентна процедура Управляващият орган на ОПОС няма право да 

предоставя консултации по конкретни проектни предложения. По отношение на 

необходимите разрешителни и съгласувания за конкретни дейности, следва да се 

обърнете към съответните компетентни органи. 

17.  В проекта е предвидено изработката/монтирането 

на укрития за риби в реката - нужно ли е 

съгласуване на дейността /освен с МОСВ и 

Басейнова Дирекция/ и ако да - с кого? 

В рамките на конкурентна процедура Управляващият орган на ОПОС няма право да 

предоставя консултации по конкретни проектни предложения. По отношение на 

необходимите разрешителни и съгласувания за конкретни дейности, следва да се 

обърнете към съответните компетентни органи. 

18.  Възможно ли е като второстепенна дейност в 

проекта да са предвидени дейности за 

възстановяване на растителни видове, което НЕ 

са от европейско природозащитно значение /тоест 

не са в списъците на Директивите/, но са от 

национално консервационно значение /съответно 

от ЗБР и ЧК/   и са атрактивни "флагови видове"? 

/въпросната дейност няма да е приоритетна, а по-

скоро второстепенна подцел/. 

Допустими са дейности насочени към опазване и възстановяване на местообитания и 

видове от национално и европейско значение. 

19.  Тъй като в Защитена зона река Марица птиците 

не са обект на защита, може ли да имаме 

дейности насочени към тях, тъй като и те също да 

видове с европейско консервационно значение? 

Допустими са дейности насочени към опазване и възстановяване на местообитания и 

видове от национално и европейско значение. 

20.  В коя таблица от Annex B следва да се опишат 

разходите за горива? Възможно ли е да се заложат 

Най-добрият начин да ги отчетете ще е именно като ги заложите в група А на опис 

Б.3, като за тази цел всяко транспортиране трябва да е съгласно командировъчна 
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в Б.3, гр.Б, т.1.3 от Annex B? Необходимо ли е да 

се прави процедура за избор на изпълнител по 

ЗОП/НВМОП за доставка на горива, поради 

факта, че обходите до определените за целта 

обекти се намират на територията на 2 области 

/основно на трудно достъпни терени/ и е по-

целесъобразно, горивото да се зарежда до най-

близките до обектите бензиностанции? 

заповед за съответния/те служители. При отчитане командировъчните заповеди 

трябва да бъдат придружени с фактури за гориво за съответната командировка. 

Имайте предвид, че ако разходите за гориво надхвърлят праговете по ПМС 55 или 

ЗОП, за тях трябва да се провежда процедура за избор на доставчик. 

21.  Във връзка с отговор на въпрос № 49 /част ІІ/ 

важи ли обстоятелството, описано в отговора, и за 

имоти общинска собственост? Конкретен пример: 

За общински полски пътища не може да бъде 

направена данъчна оценка, съгл. ЗМДТ, поради 

което имотите не могат да бъдат актувани. В този 

случай може ли към скицата на имота, вместо акт 

за собственост, да се приложи Решение за 

възстановяване правото на собственост върху 

земеделски земи, съгл. план за земеразделяне? 

В този случай е допустимо към скицата на имота, вместо акт за собственост, да се 

приложи Решение за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, 

съгл. план за земеразделяне, в което пътя е отбелязан като общински. 

22.  В случай че част от мерките за изпълнение на 

проекта по Компонент 2 засягат имоти от 

землищна територия на съседна община, следва 

ли тази община да бъде партньор на 

кандидатстващата община и задължително 

условие ли е при кандидатстване? 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, е необходимо изричното 

писмено съгласие на собствениците на терените, на които ще се изпълняват 

дейностите по проекта. В този смисъл, ако терените попадащи в землището на 

съседната община са общинска собственост, ще е необходимо изричното писмено 

съгласие на съответната община. Решението за привличане на тази община като 

партньор следва да се вземе от кандидата.  

23.  Към момента общината разполага с Решение на 

Общински съвет за кандидатстване и за поемане 

на общински дълг и даване на съгласие за 

получаване на кредит от банка за финансиране на 

недопустимите разходи, ако проектът бъде 

финансиран по ОПОС. Следва ли да се приеме и 

ново Решение на Общинския съвет, с което да се 

удостовери, че общината "разполага с 

достатъчно финансови средства за извършване 

на разходите по проекта (т.е. допустимите 

разходи), преди средствата да му бъдат 

С цел гарантиране на финансовата устойчивост на проекта  в случая е необходимо да 

се приеме и ново Решение на Общинския съвет, с което да се удостовери, че 

общината "разполага с достатъчно финансови средства за извършване на 

разходите по проекта (т.е. допустимите разходи), преди средствата да и бъдат 

възстановени от ОПОС". 
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възстановени от ОПОС"? 

24.  Допустимо ли е по ОПОС, сектор 

"Биоразнообразие" да се финансира проектно 

предложение, предвиждащо почистване на 

естествени водоизточници /извори/ от битови и 

други отпадъци находящи се на територията на 

общината, извън населените места, с цел 

възстановяване на водния им дебит и отток, което 

е основа за живот на екосистемата. В проектното 

предложение са застъпени дейности за 

изграждане на посетителска инфраструктура, 

възпитание на култура по опазване на околната 

среда сред различните групи от населението, 

популяризиране на дейности по опазване на 

водите като основа за съществуване на 

екосистемата и др. 

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

възстановяване на биоразнообразието. Конкретната допустимост на дейностите 

зависи от това как те се вписват в контекста на проектното предложение. 

 

25.  По компонент 2 като допустими кандидати са 

определени "общински администрации". В този 

смисъл допустимо ли е общинската 

администрация на отделен столичен Район (т.е., 

Кметство на Столична община, по смисъла 
на Закона за териториалното деление на 

Столичната община и големите градове, 

чл. 2)  да бъде самостоятелен кандидат с проект, 

различен от други потенциални проекти, 

излъчени от Столична община? 

Районните администрации на Столична община не могат да кандидатстват 

самостоятелно по процедурата. Бихме искали да обърнем внимание, че в рамките на 

настоящата процедура са допустими дейности, свързани с опазване и възстановяване 

на биоразнообразието, но не и такива в градска среда. 

26.  Допустимо ли е една община да кандидатства по 

настоящата процедура с повече от един проект? 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, всеки кандидат може да 

подава по едно проектно предложение с ясно определен обхват за всеки от 

компонентите. Няма допълнителни ограничения за общинските администрации. 

27.  Допустими ли са дейности на проект по 

Компонент 2 за опазване на биоразнообразието 

в "защитена местност", която не е градски парк, 

но се намира в границите на територията на град? 

В случай, че защитената местност не е градски парк и се намира в землището на град 

е допустимо за нея да се кандидатства с проект по Компонент 2.  В случай, че 

местността се намира в урбанизирана територия (попада в границите на общия 

устройствен план на съответното населено място), дейностите за нея не са 

допустими по настоящата процедура. 
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28.  При кандидатстване за изграждане на 

посетителски център с изработен технически 

проект, задължително ли е да се представи 

разрешителното за строеж, към момента на 

кандидатстване? 

В Насоките за кандидатстване не е записано изрично изискване за представяне на 

разрешително за строеж на етап кандидатстване. В случай, че такова е налично, то 

следва да бъде представено на етап кандидатстване. 

29.  Допустима дейност ли е по Компонент 2 

проучване, почистване и удълбаване на канал, 

който свърза морето с езеро? Почистването на 

канала ще спомогне за приток на морска вода в 

езерото, което ще повлияе благотворно 

върху  екологичното състояние на водите в 

езерото. 

Цялата територия на езерото е защитена зона по 

НАТУРА 2000, а западната част на езерото е 

защитена територия. 

В случай, че удълбаването и почистването на канала води до поддържане, опазване и 

възстановяване  на съответното местообитание, тези дейности са допустими. 

Необходимостта от гореописаните дейности за опазването и възстановяването на 

биологичното разнообразие в езерото следва да бъде надлежно обосновано в 

проектното предложение. За дейността следва да бъдат издадени необходимите 

разрешения от компетентен орган по реда на ЗБР и ЗЗТ. 

30.  
 

 

 

Допустимо ли е в проекта да бъдат включени 

дейности по поставяне на елементи на 

информационната система и минимална 

инфраструктура като: информационни табели, 

оформяне на зелени кътове за отдих -  (дървени 

скамейки, седалки от пънове) и изграждане на 

декоративни оградки около находища на защитен 

вид, кошчета за отпадъци? 

Включването на дейности по поставяне на елементи на информационната 

инфраструктура е допустимо при спазване на ограниченията заложени в Насоките за 

кандидатстване, а именно: Дейности по информационно обезпечаване и подобряване 

на посетителската инфраструктура, които не са заложени в одобрен план за 

управление на съответната защитена територия не са допустими за финансиране по 

компонент 1 от процедурата. Същите дейности не са допустими за финансиране по 

компонент 2. 

31.  Необходимо ли е за този вид дейности да се 

представя документ от собственика на земята за 

съгласие да получи съответните съоръжения при 

положение, че към документацията ще има 

документ, с който той разрешава да се изградят 

съоръженията на минималната инфраструктура? 

В случай, че тези дейности не попадат в ограниченията заложени в Насоките (виж. 

отговора на предходния въпрос) и собственикът на терена е дал писменото си 

съгласие за извършване на дейностите, с проектното предложение следва да се 

представи документа удостоверяващ това съгласие.  

32.  Във връзка с набиране на проектни предложения 

по ос 3 на ОПОС, моля да разясните какво се има 

предвид под Необходими материали за 

изпълнение на дейността (част подробно 

описание на дейностите по проекта от Annex A), 

когато дейността  е свързана с възстановяване и 

Материалите за изпълнение на дейността зависят от спецификата на конкретната 

дейност. В апликационния формуляр кандидатът  може да реферира към бюджета в 

частта Необходими материали за изпълнение на дейностите. Управляващият орган 

няма право да дава консултации по конкретни проектни предложения. 
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ремонт на съществуваща туристическа 

инфраструктура. Нужно ли е да се изброяват 

необходимите количества дървен материал, дялан 

камък и т.н при положение, че в приложение Б - 

бюджет на проекта се представя подробна 

количествено -стойностна сметка? 

33.  Mоля да ни отговорите в колко екземпляра 

(оригинал или копие - изисквания за броя на 

копията и др.) трябва да бъде представено 

Приложение З-I и приложенията към него.  

Трябва ли да представим Приложение З-I и 

приложенията към него и на електронен носител? 

Приложение З-I се подава в един екземпляр в запечатан плик заедно с проектното 

предложение.  

34.  По отношение на изискването за представяне на 

копие от регистрация по ЗДДС (ако има): Не сме 

регистрирани по ДДС. Имаме документ от НАП, 

който удостоверява липсата на регистрация и е от 

дата 18.02.2010. Необходимо ли е да 

предоставяме този документ? Или просто 

декларираме, че не сме регистрирани и вие на 

база на Декларация Приложение 8 правите 

проверка в НАП? 

Представянето на документ от НАП, удостоверяващ липсата на регистрация по ДДС 

не е необходимо, бенефициентът декларира обстоятелствата по ДДС чрез 

попълването на Приложение 8 от пакета документи за кандидатстване. Следва да се 

има предвид, че при промяна на статута си по ЗДДС, Бенефициентът е длъжен да 

информира Договарящия орган в срок от 5 работни дни от промяната. 

35.  По отношение на изискването за представяне на 

удостоверение /я от НАП за липсата 

на осигурителни и данъчни задължения: В 

момента притежаваме такъв документ за липса на 

задължения по данни актуални към 08.12.2010. 

Този документ ще бъде ли приемлив за вас? Ако 

не, към каква дата най-рано трябва да бъде 

исканото от вас удостоверение?  

Удостоверението от НАП за липса на осигурителни и данъчни задължения следва да 

бъде издадено в месеца на поддаване на проектното предложение. 

36.  Имаме желание да разработим  проект по 

процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за 

опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие в Република България". Бихме 

искали да попитаме дали по компонент 2 на 

посочената процедура е възможно водеща 

Не е възможно, тъй като ДГС не е допустим бенефициент и/или партньор по 

процедурата. 
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организация да е НПО, а партньор да е Държавно 

горско стопанство /ДГС е и собственик на терена, 

на който плануваме да реализираме дейности/? 

37.  Следва ли ръководителите и координаторите на 

проекта да бъдат назначени на пълен работен ден, 

даже и ако ангажиментите по проекта не изискват 

това? 

Няма такова изискване. 

38.  Aко екипът за управление на проекта бъде 

назначен на пълно или непълно работно време, 

може ли членовете на екипа да са назначени само 

за нуждите на проекта без да имат предварително 

трудово правоотношение с бенефициента?  Желая 

да се отчете, че в ДПП, ДНП и РИОСВ не се 

поддържат щатни бройки без задължения и 

свободни да поемат ангажименти при спечелване 

на проект. 

Ако имате предвид външни експерти, няма пречка такива да бъдат назначени само за 

периода на изпълнение на проекта, като следва да се съобразите с изискванията на 

ЗОП за евентуално провеждане на обществена поръчка за избор на такива експерти.  

Няма пречки служители на ДПП, ДНП и РИОСВ да участват в екипа за управление 

на проекта, като допълнителното възнаграждение което ще получават (до размера на 

основната им заплата) се получава именно заради това, че извършват допълнителни 

дейности, несвойствени на трудовите им характеристики. Кога вътрешните експерти 

ще извършват дейностите по проекта е въпрос на преценка на техния 

административен ръководител. 

39.  Допустим разход ли са осигуровките за сметка на 

работодателя на външните експерти, както е за 

вътрешните? 

Работодателските осигуровки са допустим разход по ОПОС, както за външни, така и 

за вътрешни експерти. 

40.  В предишните отговори е посочено, че за 

удостоверяване на държавна собственост върху 

определен имот се изисква акт за държавна 

собственост.  По какъв начин да представим 

актове за държавна собственост за имоти, за 

които съгласно ЗДС не се издават актове – алеи, 

пътища, дерета, реки?  Необходимо е да се отчете, 

и че собствеността на държавата в горския фонд 

се явява резултатна и съгласно чл. 14а. на 

ЗВСЗГГФ държавата стопанисва и управлява 

горите и земите от горския фонд, останали след 

възстановяването на правата на собствениците, 

включително и за горите по чл. 2, ал. 1 от Закона 

за горите, които до момента на национализацията 

на горите - 1947 г., са представлявали гора. 

 

Следва да се отчете, че в актовете за държавна собственост на защитените територии 

държавна собственост съставени по реда на чл. 104, ал. 1, т. 2 от ППЗДС са 

отбелязани границите на защитената територия държавна собственост. Цялата 

територия попадаща в рамките на описаните в акта граници, включително дерета, 

алеи, пътища и реки е държавна собственост. В тази връзка, представянето на акта за 

държавна собственост за съответната защитена територия е достатъчно за 

удостоверяване на  собствеността върху дадената защитена територия за целите на 

настоящата процедура. 
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41.  Служител на бенефициента работи в момента 

като член на екип на друг проект, финансиран по 

ОПОС и проектът ще продължава при 

евентуалната реализация на настоящия. 

Възможно ли е служителят да работи и по втория  

проект и ако да, то до какъв размер следва да бъде 

възнаграждението му, за да бъде изпълнено 

изискването на чл. 11, ал. 4 от ПМС 249/2007. 

Не е въведено ограничение служителите на бенефициента да участват в 

управлението само на един проект по ОПОС. Въпрос на преценка на бенефициента 

е, до колко служителят може да изпълнява задълженията си, когато извършва 

дейности по повече проекти. Ограничението на чл. 11 по ПМС 249 за размера на 

възнагражденията се отнасят за всеки един проект, а не за всички проекти, в 

управлението на които участва служител на бенефициента.   

 

 

 

 


