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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  15.12.2016 г. 

Във връзка с публикувани Насоки за кандидатстване по 

процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ 

по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г., отправям следното 

искане за разяснение: 

В насоките за кандидатстване стр. 48 е записано: разходи за 

организация и управление; за изготвяне на АРП, финансови 

анализи и изследвания, които са общи за проектното 

предложение; за експертни анализи, аналитични документи, 

обосновки, проучвания, информации, които са общи за 

проектното предложение; за подготовка на документации за 

възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител  – до 

10 на сто от общите допустими разходи по проекта. 

  

В тази връзка гореописаните разходи/дейности имат процентно 

ограничение: 

  

ВАРИАНТ 1: до 10% от ред 152 "Общо допустими разходи по 

проекта" към Приложение 1 "Образец на бюджет по проекта" 

  

или 

  

ВАРИАНТ 2: до 10% от общата стойност на допустимите 

разходи за инсталациите по таблица 1, стр. 8 от Насоките и 

таблица 2, стр. 9 от Насоките в зависимост от капацитетите им. 

  

В насоките за кандидатстване по процедура № 

BG16M1OP002-2.002 са съобразени изискванията на 

приложимата нормативна уредба по отношение на 

ограниченията в стойностите за определени категории 

разходи, приложими по процедурата. Едно от тези 

ограничения се отнася за категория разходи, чиито 

максимални размери могат да бъдат до 10 на сто от общите 

допустими разходи по проекта, включват: разходи за 

организация и управление; за изготвяне на АРП, финансови 

анализи и изследвания, които са общи за проектното 

предложение; за експертни анализи, аналитични документи, 

обосновки, проучвания, информации, които са общи за 

проектното предложение; за подготовка на документации за 

възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител.  

Приложение № 1 от насоките за кандидатстване, част 

„условия за кандидатстване“, представлява таблица с 

„Образец на бюджет на проекта“.  В колона „Указания“ от 

таблицата, при отчитане на допустимостта на съответните 

разходи (указан в последната колона от таблицата 

„Допустим за процедурата“) e пояснeно, че разходите, за 

които се отнася цитираното по-горе ограничение, са тези, 

посочени в т. 16.7, 16.8, 16.9, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 

(номерация по таблицата). Пояснено е също така, че те са 

допустими на обща стойност на тези разходи до 10 % от 

общите допустими разходи по проекта, като следва да се 

има предвид, че разходите по тези точки са включени в два 

от разделите по бюджета – ІV. Разходи за услуги и ІХ. 
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Моля за отговор кой от двата варианта е приложим при 

определяне на процентното ограничение за описаните разходи: 

разходи за организация и управление; за изготвяне на АРП, 

финансови анализи и изследвания, които са общи за 

проектното предложение; за експертни анализи, аналитични 

документи, обосновки, проучвания, информации, които са 

общи за проектното предложение; за подготовка на 

документации за възлагане на обществени поръчки за избор на 

изпълнител ? 

Непреки разходи.  

Общо допустимите разходи по проекта са стойността по ред 

152, колона D от таблицата по Приложение № 1 на насоките 

за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“. Тази 

стойност представлява сумата от допустимите разходи по 

раздели на бюджета по процедурата (раздели 

I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X). Това е и стойността на 

общите допустими разходи за проекта съгласно насоките за 

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, спрямо 

която да се съобрази цитираното по-горе процентно 

ограничение.    

 
 
 
 

 УТВЪРДИЛ:            /П/     ДАТА: 15.12.2016 г. 

ЯНА ГЕОРГИЕВА 

Ръководител на управляващия орган 

на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-90/04.08.2016 г. 

 


