
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”  
 

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

1. Във връзка с очакваните изменения на насоките за 

кандидатстване и условието проектното предложение да 

включва лицата с автобиографии за всички основни ръководни 

позиции в проекта, допустимо ли е при тези обстоятелства за 

такива позиции да се посочват лица, които не са вътрешни за 

съответната нестопанска организация, т.е. нямат сключен 

трудов договор с организацията към датата на подаване на 

проекта? 

За кои позиции в екипа на проекта задължително ще се изисква 

представяне на лице с автобиография? 

Няма ограничения по отношение на лицата, за които могат да бъдат представяни 

автобиографии – както по отношение на това дали са в договорни отношения с кандидата, 

нито по отношение на позицията, която ще заемат в екипа. 

2. Колко междинни плащания максимум на година могат да 

бъдат предвидени в договора за финансиране? 

Броят на предвидените междинни плащания зависи от графика на изпълнение на 

дейностите по проекта, който е предвидил бенефициента.  

3. Допустим разход ли е възлагането по правилата на ЗОП и 

съпътстващите наредби на транспортна услуга (автомобил, 

гориво) на външен изпълнител при необходимост от чести 

пътувания на екипа на проекта? 

Да. 

4. Допустим разход ли е включване в екипа на проекта на лице 

със сезонна ангажираност, пряко изпълняващо дейности по 

грижа за изкуствено отглеждана популация с цел изкуствено 

размножаване и разселване в природата и възстановяване на  

благоприятния природозащитен статус на съответния вид? 

Допустимо е да се включват всички експерти, необходими за ефективното изпълнение на 

проекта, със съответната обосновка за това при описание на организационната структура. 

5. По отношение на разделянето на стопанска от нестопанска 

дейност при нестопански организации, достатъчно ли е за целта 

решение на управляващия нестопанската организация орган, с 

което да се раздели счетоводството на приходите от стопанска и 

нестопанска дейност? 

Разделянето на стопанската от нестопанската дейност следва да се извършва при спазване 

на приложимото законодателство. 
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6. В Анекс З-II към Насоките за кандидатстване по процедура за 

подбор на проекти BG161РО005/10/3.0/2/20 се изискват 

годишен финансов отчет за 2005 г., 2006 г., 2007 г., което 

противоречи с Насоките по процедурата за предоставяне на 

годишни финансови отчети за последните 3 години. За кои 

години е необходимо да се представи отчет за дейността на 

НПО – 2005 г., 2006 г. и 2007 г. или 2008 г., 2009 г., 2010 г.? 

В Насоките за кандидатстване по процедурата е посочено, че се изисква годишен 

финансов отчет за последните три завършени финансови години. Това може да бъде както 

2008 г., 2009 г., 2010 г., така и 2007 г., 2008 г., 2009 г. - в случай че не успеете да 

приключите с финансовия отчет за 2010 г. преди подаването на проектното предложение. 

Следва да се има предвид, че предстои изменение на Насоките за кандидатстване по 

процедурата, съгласно което оценка на капацитета на кандидата ще се извършва след като 

проектното предложение премине успешно оценка за административно съответствие и 

допустимост.   

7. Допустими ли са като партньори или изпълнители НПО, 

които нямат персонал със сключени трудови договори ("щатни 

вътрешни специалисти"), но разполагат с членове от 

високо квалифицирани специалисти за изпълнение на основни 

дейности по програмата? 

Да. 

8. Съгласно ПМС 55/2007 г. чл. 2, ал. 3, т. 1 „Не са обект на 

регулиране от това постановление  трудовите договори и 

договорите, сключени с експерти, които са били обект на 

оценка по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет 

от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз”. В случай че към проектното 

предложение бъдат приложени автобиографиите на екипа на 

проекта, позицията която ще заеме всяко лице и съответната 

сума от възнаграждение (в бюджета), то те ще бъдат ли 

оценявани като част от проектното предложение и впоследствие 

включени към договора с бенефициента? В случай че това стане 

то би позволило бенефициентът да кандидатства с определен 

екип и впоследствие да го назначи без да се провеждат 

конкурси по реда на ПМС 55/2007 г. 

Да, именно такава възможност се предоставя с изменението на ПМС 55/2007 г.  

9. Как трябва да се тълкуват чл. 7, точки 4, 5 и 6 от ПМС 

249/2007 г. относно закупуването на земи, а именно: 

„4. Земята не е за селскостопански цели” – тоест не може да се 

купува земеделска земя или че за в бъдеще на нея не трябва се 

водят селскостопански дейности. Допустимо ли е да се купи 

пасище с лалугери за целите на опазването на ловния сокол или 

това ще е недопустим разход? 

„5. След приключването на проекта земята не остава за 

ползване от горския фонд или за земеделски цели” – това 

Земята може да бъде закупена само от публична институция. На нея не могат да се 

осъществяват селскостопански дейности. След приключване на проекта земята следва да 

остане публична собственост. 
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означава ли, че се разрешава закупуване само на земи, които 

трябва да влязат задължително в регулация, тоест терен за 

посетителски център?” 

„6. Земята е придобита от държавна институция или публичен 

орган” – това означава, че бенефициент (купувач) може да бъде 

само държавна институция или публичен орган или че може да 

се купува само земя, собственост на държавна институция или 

публичен орган (тоест държавна или общинска частна земя). 

Принципно бихме искали да зададем въпроса възможно ли е по 

тази процедура и съгласно ПМС 249/2007 г. да се изкупуват 

местообитания на застрашени видове или може да се изкупува 

само земя за инфраструктурни съоръжения? Възможно ли е да 

не се уточняват конкретните парцели за закупуване, а само да се 

посочи общата площ на местообитания на конкретен вид за 

закупуване в границата на района на действие на проекта? 

10. Чия собственост трябва да остане/стане земята след края на 

проекта? 

Закупената земя следва да остане публична собственост. 

11. В случай че водещата организация е Регионална дирекция 

по горите и не е била бенефициент досега, а партньор е НПО, 

което е имало спечелен лек автомобил по друг проект по ОПОС 

на друга тема, то възможно ли е бенефициентът РДГ да 

предвиди закупуване на лек автомобил за нуждите и дейностите 

на РДГ по новия проект? 

Ограничението за закупуване на МПС важи както за водещата организация, така и за 

партньора. Ако партньорът ви по проекта има одобрен разход за МПС по друг проект по 

ОПОС, то и за  двете (или повече) организации разходите за автомобил са недопустими по 

настоящата процедура. 

 

12. В плана за управление са предвидени проекти за: 

изработване на Интернет страница на защитената територия и 

широк спектър от рекламни материали и сувенири, както и 

научно-популярен филм. Тези дейности по информационно 

обезпечаване могат ли да се включат в проекта като 

самостоятелни и независими от мерките за публичност на 

проекта? 

Мерките за информация и публичност по проекта следва да бъдат насочени основно към 

популяризиране резултатите от проекта. Извън тях е възможно включване на други 

дейности, в случай че са пряко свързани с целта на проекта и/ или са заложени в утвърден 

план за управление на защитената територия. 

13. Разходите за одит - ако се запишат само в таблица Б, т.6.2 - 

тогава не би трябвало да се запишат във външни услуги в 

таблица 6.7. Ако се разпише разхода за одит като външна 

услуга в таблица 6.7 автоматично излиза на ред 6.3 на таблица 

Б, но не се отчита на ред 6.2. 

Къде да се отрази разхода за одит? 

Концепцията при изготвянето на бюджета е, че разходите по точките на основния бюджет 

(Опис Б от бюджета на проекта) се прехвърлят от всеки отделен опис, т.е разходът за одит 

следва да се впише  в т.1. на опис Б7 "Опис на разходите за други външни услуги". По този 

начин сумата от т.1 на описа се прехвърля в т.6.2.1 на опис Б, а общата сума от т.10 на 

опис Б7, в която влизат и разходите за одит, се прехвърля в т. 6.2 на основната таблица на 

бюджета. 

14. Задължително ли е юристът да бъде физическо лице или 

може да бъде адвокатско дружество? В случай че е възможно да 

Възможно е да се използват услугите на адвокатска кантора, в случай че дейностите по 

юридическо обслужване на проекта бъдат възложени по ЗОП или НВМОП/ПМС 55/2007 г. 
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е кантора, какви са необходимите документи, които следва да се 

приложат към проектното предложение за доказване на 

квалификация и стаж? 

15. Освен извлечение от банковата сметка в насоките пише, че 

може да се предостави банкова гаранция или писмено 

предварително съгласие/намерение от банка/финансова 
институция за финансиране на недопустимите разходи, ако 

проектът бъде финансиран по ОП  „Околна среда 2007-2013 г.”.  

Ние сме част от голяма организация и в тази връзка въпросът 

ми е - приемлив ли е документ за съгласие/гаранция за 

финансиране на разходите по проекта от нашия регионален 

офис във Виена (част от който е нашия български офис), вместо 

от банка или финансова институция? 

Предоставянето на извлечението от банковата сметка и гаранция за финансиране на 

разходите по проекта от организацията – майка е достатъчно условие за изпълнение на 

изискванията на процедурата. 

16. Какъв процент от разходите по проекта е необходимо да 

бъде представен в наличност от организацията, за да се 

удостовери достатъчен финансов ресурс на кандидата? 

Виж отговор на въпрос № 3 от част II в раздел „Въпроси и отговори”, сектор 

„Биоразнообразие”. 

17. Във връзка с изготвянето на предварителния план за 

действие по проекта, можете ли да посочите срок, в който се 

очаква да бъдат обявени решенията за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ на одобрените проекти? 

Виж отговор на въпрос № 30 от част II в раздел „Въпроси и отговори”, сектор 

„Биоразнообразие”. 

18. В случай че бенефициентът няма право да закупи лек 

автомобил за нуждите по проекта, то как да се справи с 

необходимостта от пътувания с лек автомобил? Бенефициентът 

разполага с леки автомобили, но всеки от тях работи по 

конкретна друга дейност или проект. Възможно ли е да бъде 

ползвана кола под наем за целите на проекта? 

Наемането на МПС е недопустим разход по настоящата процедура. Бенефициентът има 

възможност да сключи договор за извършване на транспортна услуга, съобразявайки се с 

изискванията на ЗОП или НВМОП/ПМС 55/2007. Допустимо е МПС, закупени по вече 

одобрени проекти по ОПОС, да се използват за изпълнението на дейностите по проекта. 

19. При създаване на генетична банка (например 

размножителна група ловни соколи) чрез закупуване на птици 

от размножителни центрове в Европа за целите на опазването 

на вида и бъдеща реинтродукция, възможно ли е 

бенефициентът да прехвърли собствеността на птиците върху 

съответния подизпълнител или на специализирана институция 

като например „Спасителен център за диви животни – Зелени 

Балкани”, чрез съответен договор след края на проекта? 

Няма пречка да бъде извършено такова прехвърляне. В проектното предложение следва да 

бъде мотивирано прехвърлянето на съответната институция. 

 

 


