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1. Община 

Раковски, 

заместник-кмет 

Йовко Романов 

30.08.2017 г. Във връзка с получено писмо от г-жа Цонка 

Дрянкова, Ръководител на управляващия орган на 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." с 

Ваш Изх. № 08-00-745 от 14.08.2017 г., относно 

откриване на производство по издаване на 

индивидуален административен акт - насоки за 

кандидатстване по процедура "Проектиране и 

изграждане на компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", 

Община Раковски представя своите предложения и 

възражения, както следва:  

3. Към т. 18 от представения проект на насоки за 

кандидатстване е направено следното разяснение: 

"Максималният срок за изпълнение на всеки 

проект, който бенефициентът може да посочи в т. 1 

„Основни данни“, е 24 месеца, но не по-късно от 

срока за допустимост на разходите по чл. 65, ал. 2 

на Регламент (ЕС) №1303/2013, а именно 

31.12.2023 г., и се определя по следния начин: 

- 19 месеца за физическото изпълнение на 

дейностите по проекта. Този срок трябва да бъде 

съобразен при попълването на т. 7 „План за 

  

Вашето предложение е напълно идентично на получено 

предложение от община Карлово при първоначалното 

съгласуване на проекта на насоки за кандидатстване по 

процедурата, като становището на Управляващият орган на 

ОПОС 2014-2020 г. е включено в предоставената Ви справка 

от 25.08.2017 г. Независимо от това, с цел пълнота, 

предоставяме отново становището на Управляващия орган на 

ОПОС 2014-2020 г., което не е променено: 

В т. 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от 

формуляра за кандидатстване се посочва продължителността 

на физическото изпълнение на дейностите по проекта, която 

общо не може да бъде по-дълга от 19 месеца. Дейността по 

организация и управление на проекта също е част от 

дейностите по проекта и следва да бъде приключена и 

разплатена в рамките на 19 месеца, като разходите за нейното 

изпълнение бъдат включени в искането за окончателно 

плащане по проекта, което се изготвя и представя  1 месец 

след изтичането на срока за физическо изпълнение. При така 

направеното от Вас предложение, дейността по организация 

и управление на проекта да бъде удължена с едномесечния 

период на изготвяне на искане за окончателно плащане по 

проекта, няма да бъде възможно последното плащане към 

изпълнителя (при хитотезата, че дейността се изпълнява от 
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изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра за 

кандидатстване. 

- 1 месец след изтичането на срока за физическо 

изпълнение, в който бенефициентът следва да 

изготви и внесе искане за окончателно плащане по 

проекта; 

- 90 дни след получаването на искането за 

окончателно плащане, заедно със съпровождащите 

го документи, в които УО на ОПОС 2014-2020 г. 

трябва да извърши документално приключване на 

проекта и окончателно плащане на верифицираните 

разходи." 

Изрично е записано,че "Кандидатите следва да 

посочат необходимия срок за изпълнение на 

отделните дейности в т. 7. „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“, който не може 

да бъде по-дълъг от 19 месеца".  

В следствие на горепосоченото изпълнението и 

отчитането на проекта ще е с максимална 

продължтелност 23 месеца.  

Община Раковски отправя предложение, дейността 

по организация и управление на проекта (в 

хипотезата, че е възможно да се възложи на външен 

изпълнител) да приключва един месец след срока 

външен изпълнител) да бъде включено в искане за 

окончателно плащане по проекта, респективно 
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на физическото изпълнение, в който избраният 

екип да подготви всички необходими документи, 

свързани с искане за окончателно плащане по 

проекта. 

Предложението за изменението е формулирано, 

както следва: 

"Максималният срок за изпълнение на всеки 

проект, който бенефициентът може да посочи в т. 1 

„Основни данни“, е 24 месеца, но не по-късно от 

срока за допустимост на разходите по чл. 65, ал. 2 

на Регламент (ЕС) №1303/2013, а именно 

31.12.2023 г., и се определя по следния начин: 

- 20 месеца за физическото изпълнение на 

дейностите по проекта и подготовка за отчитане на 

проекта, от които 19 месеца за строителни и 

монтажни работи и въвеждане на обекта в 

експлоатация. Тези срокове трябва да бъде 

съобразен при попълването на т. 7 „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра за 

кандидатстване. 

- 1 месец след изтичането на срока за физическо 

изпълнение, в който бенефициентът следва да 

изготви и внесе искане за окончателно плащане по 

проекта; 
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- 90 дни след получаването на искането за 

окончателно плащане, заедно със съпровождащите 

го документи, в които УО на ОПОС 2014-2020 г. 

трябва да извърши документално приключване на 

проекта и окончателно плащане на верифицираните 

разходи. 

Кандидатите следва да посочат необходимия срок 

за изпълнение на отделните дейности в т. 7. „План 

за изпълнение/Дейности по проекта“, който не 

може да бъде по-дълъг от 20 месеца". 

2. Община 

Марица,  кмет 

Димитър 

Иванов  

04.09.2017 г. Във връзка с получено писмо с Ваш Изх. № 08-00-

745 от 14.08.2017 г., относно откриване на 

производство по издаване на индивидуален 

административен акт - насоки за кандидатстване по 

процедура "Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци" по 

приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна 

програма "Околна среда 2014-2020 г."  и съгласно 

условията, посочени в писмо с Ваш Изх. № 08-00-

745/25.08.2017 г., Община „Марица“ представя 

своите предложения и възражения, както следва: 

1. Във връзка с публикувана Справка за получените 

предложения и възражения на заинтересованите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточняваме, че по процедурата са поставени два срока за 

кандидатстване. Първият от тях е за поименно посочените 

общини с подготвени документи при кандидатстване по 
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лица по процедура чрез директно предоставяне 

„Проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“ и степента им на 

отразяване от Управляващия орган на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съгласно 

становището на УО ОПОС „Кандидатите подават 

проектните си предложения преди изтичането на 

крайния срок, който е, както следва: 

- до 27 ноември 2017 г. (понеделник), 18.30 часа – 

за проектни предложения, по които кандидат са 

общини (само една община или при кандидатстване 

заедно с други общини) с подготвени документи 

при кандидатстване по процедура BG16M10P002-

2.001 (общини Карлово, Пловдив, Раковски, 

Харманли, Свиленград, Монтана, Берковица (с 

партньор Вършец), Лом, Кричим, Марица 

Стамболийски и Сливен) и други общини от 

таблица № 2 от насоките за кандидатстване, част 

„условия за кандидатстване“, които имат 

необходимата за целите на кандидатстването 

проектна готовност и подготвена документация; 

- до 28 май 2018 г. (понеделник), 18.30 часа – за 

проектни предложения, по които кандидат са 

процедура BG16M10P002-2.001, като в техните проектни 

предложения трябва да бъдат отразени/съобразени бележки и 

коментари в хода на оценката им по процедура 

BG16M10P002-2.001. До изтичането на първия срок за 

кандидатстване проектни предложения могат да подават и  

всички останали общини, при наличие на проектна готовност.  

Общините, които са кандидатствали по процедура 

BG16M10P002-2.001 нямат право, след изтичането на първия 

срок за кандидатстване, да подадат проектни предложения 

със същия обхват като този, с който вече са кандидатствали 

по процедура BG16M10P002-2.001. Тези общини обаче могат 

да подадат проектни предложения в рамките на втория срок 

за кандидатстване, когато същите са с променен обхват.  

Обръщаме внимание на обстоятелството, че няма пречка 

общините, които са кандидатствали по процедура 

BG16M10P002-2.001 да подадат проектни предложения с 

променен обхват в рамките на първия срок за 

кандидатстване, при наличие на проектна готовност.  
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останалите общини от таблица № 2 на насоките за 

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, 

които не са подали проектно предложение до края 

на първия краен срок.“ 

От така представеното становище не става ясно 

дали, ако община с подготвени документи при 

кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001, 

която не подаде проектно предложение до края на 

първия краен срок (до 27 ноември 2017 г. 

(понеделник), 18.30 часа), има право да подаде 

проектно предложение до 28 май 2018 г.  

 

2. Съгласно представения проект на Насоки за 

кандидатстване по процедура „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци“ данък върху добавената стойност (ДДС) 

не представлява допустим разход по процедурата. 

В тази връзка, съобразно Указание ДНФ № 

3/23.12.2016 г. на министъра на финансите, всяка 

община, в качеството си на бенефициент на 

безвъзмездна финансова помощ, следва да 

определи начисления данък върху добавената 

стойност по получени доставки на стоки и/или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обръщаме внимание, че в раздел 14. От насоките за 

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, по-

специално в т. 14.5. Указания за изготвяне на бюджета, са 

дадени указания и по отношение на попълването на ДДС: 

 

„ДДС по настоящата процедура е недопустим разход.  

ДДС за всяка допустима дейност или към всеки допустим 

разход по проекта следва да се посочи в раздел X 

„Недопустими разходи“, бюджетен ред 36. “Възстановим 

ДДС по раздели I - VIII“ към т. 5 „Бюджет“ от формуляра 

за кандидатстване.  



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) 
Справка за получените предложения и възражения  

на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне „Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ и степента им на 

отразяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – по преработена 

документация 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

№ 

 

Данни на подателя 

Име/Наименование 

Дата на 

получаване 

 

Коментар/Предложение/Възражение Становище на УО на ОПОС 2014-2020, с посочване на мотиви за неприетите 

коментари/предложения/възражения 

 

7 |16 
 

 

  

услуги или извършени плащания в изпълнение на 

проекта (недопустим за финансиране по 

процедурата) като възстановим или невъзстановим 

данък. 

Съгласно Раздел III „Общи условия“ към Указание 

ДНФ № 3/23.12.2016 г. на министъра на финансите 

за третиране на данък върху добавената стойност 

като допустим разход при изпълнение на проекти 

по оперативните програми, съфннансирани от 

ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМР на ЕС, за програмен 

период 2014 - 2020 г. бенефициентът определя 

данъка върху добавената стойност за възстановим 

по смисъла § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба 

на Постановление № 189 на Министерския съвет от 

28.07.2016 г. (недопустим разход за финансиране от 

оперативните програми) при изпълнение 

едновременно на определени условия.  

За изпълнението на тези изисквания бенефициентът 

следва да се придържа към представения в 

Приложение № 2 от Указанията на министъра на 

финансите примерен списък на дейности, 

извършвани по проекти, финансирани със средства 

от оперативните програми на ЕС и свързаното с тях 

третиране на ДДС като 

Ако не се предвижда продажба на компост, ДДС следва да 

се посочи в раздел ІХ „Невъзстановим ДДС“ в точка 5 

„Бюджет“, като разходът отново ще бъде недопустим. 

ДДС на недопустимите разходи се посочва в бюджетен ред 

42 „ДДС на недопустими разходи по раздел X (с изключение 

на точка 36."Възстановим ДДС).“ 

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. няма 

компетенции да изразява становище относно случаите, при 

които ДДС може или не да бъде възстановено или не. В 

зависимост от Вашето конкретно виждане за развитие на 

инфраструктурата за управление на отпадъците, както и на 

изисканите проучвания и анализи за целите на 

кандидатстване, всеки кандидат следва да обоснове своята 

визия за употребата на компоста, съответно за продажба или 

не. В тази връзка не намираме за основателно искането Ви 

Управляващият орган да разясни „допустимите начини за 

възлагане на експлоатация на инсталациите (съответно 

третиране на крайния продукт – компост) по проекта, при 

които общината, бенефициент по процедурата, ще има 

право на пълно възстановяване на ДДС.“  

Препоръчваме Ви, в зависимост от Вашата визия за 

управление на отпадъците в общината или региона,  

своевременно да проведете консултации с офисите по места  

на Национална агенция по приходите относно възможностите 
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възстановим/невъзстановим. Съгласно 

приложението, ДДС е възстановим, ако общината 

предоставя ползването на изградените съоръжения 

за предварително  третиране, сортиране и 

сепариране на отпадъци или извършва услуги по 

третиране, сортиране и сепариране на отпадъци 

срещу заплащане, и ако в резултат на тези дейности 

ще се отделят отпадъци, които ще са предмет на 

последваща реализация. За общината ще възниква 

право на приспадане на данъчен кредит, тъй като 

всички изброени дейности са облагаеми доставки 

по ЗДДС. 

Във връзка с посоченото в Приложение № 2 

правото на възстановяване на ДДС ще възникне 

съобразно разработената стратегия и избрания 

начин на бъдещата експлоатация на изградената 

инфраструктура след приключването на проекта и 

начина на третиране на крайния продукт (компост). 

За възлагане на дейности по експлоатация на 

изградените инсталацията са допустими и 

възможни различни варианти, съгласно Насоките за 

кандидатстване по процедурата. Изборът на един 

или друг вариант зависи от преценката на 

бенефициентите и особеностите на пазара в 

за възстановяване на ДДС за Вашия конкретен случай.  

Следва да се има предвид, че самоучастието на бенефициента 

в проекта се определя въз основа на АРП за допустимите 

разходи. Недопустимите разходи са изцяло за сметка на 

бенефициента. 
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съответния регион. 

Във връзка с гореизложеното молим за разяснения 

относно допустимите начини за възлагане на 

експлоатация на инсталациите (съответно 

третиране на крайния продукт – компост) по 

проекта, при които общината, бенефициент по 

процедурата, ще има право на пълно 

възстановяване на ДДС. 

Независимо от избрания начин на експлоатация на 

изградената инфраструктура, бенефициентът следва 

да предостави на етап кандидатстване „План за 

използване на получения краен продукт – компост“. 

В случай, че бенефициентът предвиди част от 

продукцията да е обект на последваща реализация – 

продажба, а останалата част да се използва за 

нуждите на общините по озеленяване и 

рекултивация на общински терени, приспаднатият 

данъчен кредит ще бъде ли в пълен размер, или ще 

се прилага частично приспадане пропорционално 

на реализирания за продажба „компост“? Как ще се 

третира данъкът върху добавената стойност, в 

случай че общините предвидят закупуване на 

произведения компост от дружеството, което 

стопанисва инсталацията? 
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Молим за разяснение дали остатъчният отпадък от 

инсталацията за компостиране, образуван след 

получаването на крайния продукт „компост“, е 

предпоставка за частично приспадане на данъчен 

кредит, пропорционално на процента на 

депонирания отпадък към общото количество на 

вход на инсталацията за компостиране. 

Отправените въпроси са във връзка с размера на 

БФП по проекта, наличието на съфинансиране от 

страна на бенефициента и факта, че данък върху 

добавената стойност е недопустим разход по 

програмата. 

Конкретният размер на БФП за проектно 

предложение по процедура следва да се определи и 

в зависимост от резултатите от анализа разходи – 

ползи (АРП) на проекта, изготвен в съответствие с 

чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 

2013 година за определяне на общоприложими 

разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство и за определяне на 
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общи разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско 

дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1083/2006 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1303/2013). 

По правило, собственото участие на бенефициента 

(кандидатстващата община/водещата община и/или 

нейните партньори) е задължително, когато 

проектът генерира приходи. Допустимо е 

съфинансиране (собствено участие) от страна на 

бенефициента (кандидатстващата община/водещата 

община и/или нейните партньори) без ограничение 

на неговия дял, но не по-малко от минималния 

размер на собственото участие, определен с АРП и 

съобразен с приложимия за проекта режим за 

държавни помощи. 

В хипотезата, че данъкът върху добавената 

стойност представлява недопустим разход по 

настоящата процедура и същевременно 

невъзстановим данък, размерът на 

съфинансирането, определен от АРП, следва да 

бъде увеличен с размера на ДДС по проекта. 

Съобразно обхвата и сериозността на настоящия 

казус, моля за Вашата ангажираност и съдействие, в 
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т.ч., в хода на повторното съгласуване на Насоките 

за кандидатстване по предстоящата процедура, за 

предоставяне на становище от Министерство на 

финансите и Национална агенция по приходите. 

3. Община Сливен, 

кмет Стефан 

Радев 

05.09.2017 г. Във връзка с получено писмо с Ваш Изх. № 08-00-

745/25.08.2017 г. като Ръководител на 

управляващия орган на Оперативна програма 

"Околна среда 2014-2020 г." и във връзка с 

предходно писмо с Ваш Изх. № 08-00-745 от 

14.08.2017 г., относно откриване на производство 

по издаване на индивидуален административен акт 

- насоки за кандидатстване по процедура 

"Проектиране и изграждане на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци" по приоритетна ос 2 

"Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 

2014-2020 г.", предлагаме следното допълнение и 

уточнение към Насоките за кандидатстване, а 

именно в: т. 14.3. Детайлно описание на 

допустимите категории разходи, раздел IV. 

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, „Разходи за подготовка на 

проекта“: 

1. Да бъдат признати като допустими разходите за 

подготовка на проекта (описани в Насоките за 

 

В хода на подготовка на процедурата и на насоките за 

кандидатстване, от страна на Управляващия орган е отчетено, 

че част от общините, допустими бенефициенти по 

предстоящата за обявяване процедура, са подавали проектни 

предложения по процедура BG16M10P002-2.001, които 

мотивирано са отхвърлени на етапа на оценка. Обръщаме и 

внимание, че в преработения проект на насоки за 

кандидатстване, който Ви беше предоставен, са съобразени 

напълно възможните изисквания и условия от 

документацията от процедура BG16M10P002-2.001, в т.ч. и 

допустимите дейности, както и са отчетени резултатите от 

всички проведени консултации с общините от регионите, 

идентифицирани като потенциални бенефициенти по 

процедурата. 

Не намираме за подходящо в насоките за кандидатстване по 

която и да е процедура да бъде указвано, че направени 

разходи по друга процедура са допустими. При установяване 

на несъответствие при номерата на процедурите при 

проведени обществени поръчки и/или представени писмени 
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кандидатстване под т. IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ), 

които са направени от общините подготвили и 

подали проекти по предходната прекратена 

процедура BG16M10P002- 2.001 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 

оборудване и на съоръжения и техника за разделно 

събиране на зелени и биоразградими отпадъци“. 

Предложение за допълнение и уточнение в 

Насоките или по-точно в точка: 

14.3. Детайлно описание на допустимите категории 

разходи: 

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ  

Разходи за подготовка на проекта (вкл. и такива 

направени по процедура BG16M10P002-2.001 

„Проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци“). 

Настоящото предложение е вследствие на това че 

много от общините които ще кандидатстват по 

доказателства при исканията за плащане, ще бъде обърнато 

внимание на етап верификация на подадено от бенефициента 

искане за плащане разходите да бъдат проследени за 

допустимост. При проверката на допустимостта на разходите 

ще бъдат отчитани изискванията на приложимата нормативна 

уредба, условия и изисквания в насоки за кандидатстване по 

съответната процедура и спрямо подписания 

административен договор.  
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предстоящата процедура са използвали 

възможността за техническа помощ по процедура 

BG16M10P002-2.001 и имат направени разходи 

(които желаят да бъдат признати и възстановени) за 

изготвяне на прединвестиционни проучвания 

/ПИП/ и идеен проект за компостиращата 

инсталация и съпътстващата я инфраструктура, 

анализ разходи-ползи и други документи които се 

отнасят за изграждане на компостираща инсталация 

на тяхната територия. 

Благодарим за дадената възможност за възражения 

и предложения по предстоящата процедура. 

4. Община 

Кричим, кмет 

Атанас Калчев 

05.09.2017 г. Във връзка с получено писмо от г-жа Цонка 

Дрянкова, Ръководител на управляващия орган на 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." с 

Ваш Изх. № 08-00-745 от 14.08.2017 г., относно 

откриване на производство по издаване на 

индивидуален административен акт - насоки за 

кандидатстване по процедура "Проектиране и 

изграждане на компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", 

Община Кричим констатира следното:  
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1. Предвид, че ДДС не представлява допустим 

разход по процедурата, a Министерство на 

финансите, и в частност НАП, съвместно с УО на 

ОПОС 2014-2020 г. не излизат с решение на този 

съществен финансов въпрос, молим за съдействие 

при разрешаването му. Община Кричим не би 

могла да осигури документ, с който да удостовери, 

че ще бъдат налични средства за покриване на 

недопустими разходи от подобен порядък. 

Недопустимото ДДС се явява непосилна тежест за 

общините.  

2 Във връзка с горното следва ли да се осигури 

документ, удостоверяващ покриване на 

недопустими разходи? Ако - да, кои разходи УО на 

ОПОС 2014-2020 г., класифицира, като 

недопустими? А именно ДДС ще бъде ли 

възстановявано от НАП и в тази връзка, какъв 

документ бихте приели, като доказатеслтво за 

покриване на този недопстим разход? При липса на 

други недопустими раходи, освен ДДС, 

необходимо ли е принципно съгласие за покриване 

на евентуални бъдещи. Не става ясно от така 

формулираните насоки за кандидатстване." 

 

Във връзка с Вашите констатации, потвърждаваме, че ДДС е 

недопустим разход по настоящата процедура. 

В т. 14.4 от насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“, са изброени подробно недопустимите по 

процедурата разходи. Изрично е посочено, че недопустими за 

финансиране разходи, неправомерно одобрени и платени от 

бенефициента, остават за негова сметка и не подлежат на 

възстановяване. 

Също така обръщаме внимание, че към т. 8 от раздел 12. от 

насоките за кандидатстване, част „условия за 

кандидатстване“, е указано, че всеки кандидат трябва да 

удостовери, че „разполага с финансови ресурси от други 

източници за покриване на недопустимите разходи, 

необходими за изпълнението на проекта“. Посочени са 

примерните документи, които всеки кандидат – 

кандидатстващата община/водещата община и/или общините 

– партньори чрез водещата община, следва да представи като 

доказателство.  

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. няма 

компетенции да изразява становище относно случаите, при 

които ДДС може или не да бъде възстановено или не. 

Препоръчваме Ви, в зависимост от Вашата визия за 

управление на отпадъците в общината или региона,  
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своевременно да проведете консултации с офисите по места  

на Национална агенция по приходите относно възможностите 

за възстановяване на ДДС за Вашия конкретен случай.  

 

     

     

 

      

ЦОНКА ДРЯНКОВА  (п)         ДАТА:  05.09.2017 г.  

Ръководител на управляващия орган 

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

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-63/03.07.2017 г. 

 


