
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. Във връзка с изискването, съдържащо се в т. 5 

"ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО 

ПМС № 55/2007" от формуляра за кандидатстване, 

моля да уточните - необходимо ли е попълване на 

всички данни от пояснителния документ - включително 

и критерии за допустимост, показатели за оценка и 

други или е достатъчно само попълване на полетата, 

свързани с описание на предмета на поръчката? 

Съгласно пояснителния текст към т. 5 от формуляра за кандидатстване, кандидатът 

следва да представи пояснителен документ за всяка планирана процедура за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 55/2007 г. Пояснителният документ следва да бъде 

попълнен в неговата цялост. 

2. В случай че за някои от дейностите по проекта 

кандидат предвижда изборът на изпълнител да бъде по 

реда на чл. 12 от ПМС № 55, а именно - чрез  събиране 

на 3 оферти, моля да уточните дали тези дейности е 

необходимо да се включват в образецът към т. 5 

"ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО 

ПМС № 55/2007" от формуляра за кандидатстване. 

Разпоредбата на чл. 12 от ПМС № 55/2007 г. предвижда възможност бенефициентите 

с одобрени за финансиране проекти да определят изпълнител без да провеждат 

процедура по реда на Постановлението. Таблицата към т. 5 от формуляра за 

кандидатстване предоставя информация относно планираните от кандидатите 

процедури за определяне на изпълнител. В този смисъл в нея не се включва 

информация за дейностите, попадащи в обхвата на чл. 12 от ПМС № 55/2007 г. 

3. В случай че дейностите, заложени в проектното 

предложение, изискват издаване на разрешение 

съгласно Наредба №8 от 12.12.2003 г. за реда и 

условията за издаване на разрешителни за 

изключенията от забраните, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие за животинските и 

растителните видове от приложение № 3, за 

животински видове от приложение № 4, за всички 

видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 

На етап кандидатстване не е необходимо представянето на този документ. 
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приложение № 4 и за използване на неселективните 

уреди, средства и методи за улавяне и убиване от 

приложение № 5. Необходимо ли е неговото  

представяне при кандидатстване? 

4. С цел законосъобразно определяне на реда, по който 

ще бъдат определяни изпълнителите по дейностите, 

заложени в подготвяния от нас проект, моля за 

следните разяснения: 

- В случай че нашата организация възлага определени 

дейности чрез собствено или външно финансиране, за 

което не е приложимо ПМС № 55 и същевременно в 

проектното ни предложение се предвижда възлагане на 

дейности със същия предмет (за които би се прилагало 

ПМС № 55), то какъв ред следва да се предвиди при 

възлагане на тези дейности, с цел недопускане 

нарушение разпоредбата на чл. 12а от ПМС № 55; 

- обединяване на сумите по дейностите, възлагани чрез 

собствено или външно финансиране и дейностите по 

настоящия проект и съответно прилагане на редът, 

приложим за тяхната обща стойност, от една страна; 

- или редът, по който ще се възлагат дейностите следва 

да се определя само на база стойността, приложима за 

възлагане на дейностите, които биха се финансирали с 

настоящия проект (и за които е приложимо ПМС № 

55), от друга? 

ПМС № 55/2007 г. се прилага от бенефициенти, които не се явяват възложители по 

смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или които за извършването на 

определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП/НВМОП. 

Чрез ПМС № 55/2007 г. посочената категория бенефициенти определят изпълнители 

на дейности по проекти, чийто източник на финансиране са: Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за 

трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г.", съфинансирана от 

Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. Определянето на 

изпълнители за извършването на дейности, финансирани от всякакви други 

източници, различни от посочените по-горе, не се регулира от ПМС № 55/2007 г. По 

тази причина сумите за дейности от други източници (различни от посочените по-

горе) не следва да бъдат показател за определяне на вида и стойността на процедурата 

по ПМС № 55/2007 г. за дейности по проекта. Редът, по който се възлагат дейностите 

по проекта, се определя на база общата стойност на всички дейности със същия 

предмет, за които е приложимо ПМС № 55/2007 г., получена от всички посочени по-

горе източници на финансиране, включително и други оперативни програми. 

 

 

 

5. Получихме удостоверение от НАП за липса на 

задължение, съгласно получения от вас отговор, че то 

трябва да е издадено в месеца на кандидатстване. 

Междувременно, срокът за кандидатстване беше 

удължен, това означава ли, че в началото на март месец 

трябва да извадим ново удостоверение? 

 

Изискването за представяне на удостоверение, издадено от НАП, в месеца на 

кандидатстването продължава да е в сила. Ако желаете да използвате издаденото Ви 

вече удостоверение и имате готовност, няма пречка да подадете проектно 

предложение през месец февруари. 
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6. Проектът има за цел да построи и разработи 

Спасителен център за диви птици на територия в 

защитена зона, попадаща  в Натура 2000  по компонент 

2 на програмата.  

Задължително ли е предоставянето на архитектурен 

план за строеж на етап „кандидатстване по проекта” 

или форма „строително –монтажна сметка” е 

достатъчно документно доказателство, което се 

прилага  към бюджета за кандидатстване? 

 

Относно т. 2.3.3 Списък на документите, които се 

прилагат към формуляра за кандидатстване т.12 

Разрешение, становище или решение от компетентен 

орган, издадено в съответствие със законодателството в 

областта на околната среда (където е приложимо). 

В случая на строеж на спасителен център приложим ли 

е такъв документ на етап кандидатстване по 

процедурата и ако е приложим, можете ли да ни 

посъветвате кой от видовете, посочени в т.12 а) – ж) е 

необходим?  

Виж отговора на въпрос № 5 от част 2 на  въпроси и отговори към  процедура 

BG161РО005/10/3.0/02/20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо е прилагането на всички документи, изискуеми съгласно екологичното 

законодателство. По отношение на необходимостта от ОВОС и оценката за 

съвместимост следва да се обърнете към съответната Регионална инспекция по околна 

среда и водите в качеството й на компетентен орган. По отношение на 

разрешителните по Закона за водите следва да се обърнете към съответната Басейнова 

дирекция. 

   

 

 

7. В Насоките е записано, че разходите за организация 

и управление на проектите са 10% от допустимите 

разходи, освен това разходите за публичност (които в 

бюджетната форма са част от разходите за организация 

и управление) са 5% също от допустимите разходи. 

Това означава ли, че ако за публичност предвидим 5%, 

то за останалите разходите за организация и 

управление (възнаграждения, командировки, 

материали и оборудване, разходи 

за написване на проект) остават 5%? 

Разходите за организация и управление на проектите са ограничени съгласно насоките 

за кандидатстване до 10% от общите допустими разходи, а разходите за публичност, 

които влизат в тази група разходи, са ограничени до 5%. Въпрос на ваша преценка е 

да разпределите разходите за управление и организация, така че да са достатъчни за 

изпълнението на всички дейности. Разходите за публичност могат да бъдат 5%, или 

съответно по-малък процент от бюджета на проекта, така че да разполагате с повече 

средства за останалите дейности за организация и управление на проекта. 

 

 


