
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 1 4  –  2 0 2 0  г . ”  

 
Европейски съюз 

Европейски 

структурни и 

инвестиционни 

фондове 

 

З А П О В Е Д 

 

 
  

На основание чл. 9, ал. 5 и чл. 26, ал. 1 и ал. 6 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/, чл. 5, ал. 1 от Постановление 

№ 162 на Министерския съвет от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (Обн. ДВ. бр.53 от 12 юли 

2016г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 август 2017г., изм. и доп. ДВ. 

бр.2 от 3 януари 2018г., изм. ДВ. бр.54 от 29 юни 2018г.) и на основание чл. 5 от Устройствения 

правилник на Министерството на околната среда и водите (приет с ПМС № 208 от 27.09.2017 г., 

Обн. ДВ. бр. 80 от 6 октомври 2017г.), със Заповед № РД-ОП-68/20.07.2018г. на г-жа Валерия 

Калчева, овластена за ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ /ОПОС 2014-2020 г./, са утвърдени насоки за кандидатстване, включващи 

условия за кандидатстване и условия за изпълнение, заедно с приложенията към насоките по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-

1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос № 1 „Води“ на ОПОС 2014-

2020г. В изпълнение на чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ, утвърдените документи по чл. 26, ал. 1 от 

ЗУСЕСИФ са изпратени на конкретните бенефициенти, заедно с поканата за участие в 

процедурата и са публикувани на интернет страницата на оперативната програма и в 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове /ИСУН/.  

Видно от посоченото в раздел 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на 

проекта (ако е приложимо):“ от насоките за кандидатстване по цитираната процедура, част 

„условия за кандидатстване“, „всеки кандидат посочва в т. 1 „Основни данни“ от формуляра за 

кандидатстване максимален срок от 60 (шестдесет) месеца, който се определя по следния 

начин:  

- 49 ( четиридесет и девет) месеца за физическото изпълнение на дейностите по проекта. 

Този срок 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 съответният 

бенефициент 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 Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. трябва да 

извърши документално приключване на проекта и окончателно плащане на верифицираните 

разходи. В случаите по чл. 63, ал. 1 и 2 на ЗУСЕСИФ, срокът от 90 дни спира да тече до 

представяне на документите и разясненията, но общо за не повече от един месец.“  

Въз основа на цитирания текст, максималният срок за изпълнение на всеки проект, 

определен в месеци и образуван като сбор от сроковете за физическо изпълнение на дейностите 

по проекта, за изготвяне и внасяне от бенефициента на искане за окончателно плащане по 



проекта, за документално приключване на проекта от Управляващия орган на ОПОС 2014-

2020г., окончателно плащане на верифицираните разходи и максималния период на спиране 

при възникване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 2 на ЗУСЕСИФ, възлиза на 54 месеца /или 51 

месеца и 90 дни/. 

В изпратената на конкретните бенефициенти покана за участие в процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.016 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“, максималният срок за изпълнение на всеки проект е 

определен на 54 (петдесет и четири) месеца. При въвеждането на цитираната процедура в 

ИСУН е определен максимален срок за изпълнение на всеки проект от 54 (петдесет и четири) 

месеца.  

Предвид посоченото, в раздел 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на 

проекта (ако е приложимо):“ от насоките за кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК 

инфраструктура“ по приоритетна ос 1 № „Води“ на ОПОС 2014-2020 г., част „условия за 

кандидатстване“, е допусната очевидна фактическа грешка при определяне на максималния 

срок за изпълнение на всеки проект, поради което същата следва да бъде поправена на 

основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. 

В Заповед № РД-ОП-68/20.07.2018г. на г-жа Валерия Калчева, овластена за ръководител 

на управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и в Приложения № 3 „Справка за отразяване на 

получените предложения и възражения на заинтересованите лица по процедурата за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.““ и № 4 „Насоки за кандидатстване, включващи условия за кандидатстване и условия за 

изпълнение (с приложения към тях) по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на 

ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.““ към Заповед № РД-ОП-68/20.07.2018г. е допусна техническа грешка при изписването 

на думите „Заповед № РД-ОП-12“. Вместо Заповед под номер „№ РД-ОП-13“ е изписано 

Заповед под номер „№ РД-ОП-12“. Така допуснатата очевидна фактическа грешка следва да 

бъде отстранена по реда на чл. 62, ал. 2 от АПК.  

Наименованието на колона две на ред 18 от Приложение № 5 „Разяснения за бюджета на 

проекта“ към насоките за кандидатстване по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане 

на ВиК инфраструктура“, част „условия за кандидатстване“, а именно: „ДДС на недопустими 

разходи общата сума на ДДС“ е погрешно изписано и следва да бъде поправено на „Обща сума 

на ДДС на недопустими разходи“. В колона три на ред 18 от документа е указано, че 

„кандидатът въвежда общата сума на ДДС върху недопустимите разходи по всички бюджетни 

раздели“, от който текст е видно, че от кандидатите се изисква да посочат на ред 18 от 

Приложение № 5 общата сума на ДДС на недопустимите разходи. Допусната е очевидна 

фактическа грешка, която подлежи на отстраняване на основание чл. 62, ал. 2 от АПК.  

Ред 18.1 от Приложение № 5 „Разяснения за бюджета на проекта“ към насоките за 

кандидатстване по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, 

част „условия за кандидатстване“ е непълен като в колона две на реда не е посочен вид 

подразход. В колона три на ред 18.1 от документа е уточнено, че „недопустимият ДДС се 

посочва за всяка недопустима дейност като се пояснява към коя дейност е“, от което е видно, че 

ред 18.1 следва да бъде допълнен като в колона две видът подразход се определи по следния 

начин: „ДДС на недопустими разходи по недопустима дейност № …..“. На основание чл. 62, ал. 

1 от АПК, допуснатите непълноти следва да бъдат отстранени.  

В колона три на ред 11 „Разходи за надзор“ от Приложение № 5 „Разяснения за бюджета 

на проекта“ към насоките за кандидатстване по процедура № BG161M1OP002-1.016 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“, част „условия за кандидатстване“ е допусната 

непълнота като не са посочени ограниченията в размера на вида разход. В колона три на ред 10 

„Разходи за подготовка и изпълнение на проекта“ от документа е направено уточнение, че 

„Разходи за услуги и дейности, свързани със съпътстващите и подготвителни дейности за 



строителство като проектиране, подготовка на тръжни документи, разходи за надзор и разходи 

за такси, вкл. разходи за подготовка на проект (както и разходите за организация и управление 

при прилагане на формата по чл. 55 ал. 1 т. 1 от ЗУСЕСИФ) - не може да надхвърля 10% от 

общите допустими разходи по проекта. (общата сума на допустимите разходи по раздели IV и V 

и посочените тук редове по т. т. 10, 11., 12 и 13), когато и за разходите за информация и 

комуникация се прилага формата по чл. 55, ал. 1 т. 1 от ЗУСЕСИФ (т.14) - ограничени до 1% от 

общите допустими разходи в тази случай. Разходи за услуги и дейности, свързани със 

съпътстващите и подготвителни дейности за строителство като проектиране, подготовка на 

тръжни документи, разходи за надзор и разходи за такси, вкл. разходи за подготовка на проект - 

не може да надхвърля 8 % от общите допустими разходи по проекта (общата сума на 

допустимите разходи по раздели IV и V и посочените тук редове по т. т. 10, 11., 12.), когато 

дейностите за информация и комуникация и организация и управление се прилага формата по 

чл. 55, ал. 1 т. 4 от ЗУСЕСИФ (т.15 от таблицата).“. В допълнение, аналогично уточнение 

относно ограниченията в размера на някои видове разходи се съдържа в раздел 14.2 „Общи 

условия за допустимост на разходите по процедурата:“ от условията за кандидатстване, част от 

насоките за кандидатстване по горепосочената процедура. На основание чл. 62, ал. 1 от АПК, 

допуснатите непълноти следва да бъдат отстранени като съдържанието в колона три на ред 11 

от посоченото Приложение № 5 се допълни с цитирания уточняващ текст в колона три на ред 

10 от Приложение № 5.  

В колона три на ред 15.1 „Разходи за организация и управление и информация и 

комуникация (по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ) към дейност № ……“ от Приложение № 5 

„Разяснения за бюджета на проекта“ към насоките за кандидатстване по процедура № 

BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, част „условия за кандидатстване“ 

е допусната непълнота като не са посочени ограниченията в размера на вида подразход. Видно 

от текста на раздел 14.2 „Общи условия за допустимост на разходите по процедурата“ от 

условията за кандидатстване към насоките за кандидатстване по горепосочената процедура, 

„при прилагане на формата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ, на основание Националната 

методология, както и въз основа на Методология за определяне на размерите на единна ставка 

за ОПОС 2014 - 2020 г. са въведени следните процентни ограничения: - разходите за дейностите 

за организация и управление и информация и комуникация - до 2% от преките допустими 

разходи по проекта;“. На основание чл. 62, ал. 1 от АПК, допуснатите непълноти следва да 

бъдат отстранени като съдържанието в колона три на ред 15.1 от посоченото Приложение № 5 

се допълни със следния текст: „Разходите за организация и управление и информация и 

комуникация при прилагане на формата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ не могат да 

надхвърлят 2 % от преките допустими разходи по проекта.“.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 9, ал. 5 от 

ЗУСЕСИФ, както и на основание чл. 5 от Устройствения правилник на Министерството на 

околната среда и водите (приет с ПМС № 208 от 27.09.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г.)  

 

І .  Д  О  П У  С  К А  М: 

 

1. Поправка на очевидна фактическа грешка в раздел 18 „Минимален и максимален срок 

за изпълнение на проекта (ако е приложимо):“ от насоките за кандидатстване по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.016 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 № „Води“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“, част „условия за кандидатстване“, утвърдени със Заповед № РД-

ОП-68/20.07.2018г. на г-жа Валерия Калчева, овластена за ръководител на управляващия орган 

на ОПОС 2014-2020 г., като думите „максимален срок от 60 (шестдесет) месеца, който се 

определя по следния начин“ да се четат: „максимален срок от 54 (петдесет и четири) месеца, 

който се определя по следния начин“.    

2. Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-ОП-68/20.07.2018г. на г-жа 

Валерия Калчева, овластена за ръководител на управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и 



Приложения № 3 и 4 към нея, като думите „№ РД-ОП-12/07.02.2018г.“ да се четат „№ РД-ОП-

13/07.02.2018г.“. 

3. Поправка на очевидна фактическа грешка като наименованието „ДДС на недопустими 

разходи общата сума на ДДС“ на колона две на ред 18 от Приложение № 5 „Разяснения за 

бюджета на проекта“ към насоките за кандидатстване по процедура № BG161M1OP002-1.016 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“, част „условия за кандидатстване“ да се чете „Обща сума 

на ДДС на недопустими разходи.“.   

ІІ .   Д О П  Ъ  Л  В  А  М: 

1. Колона две на ред 18.1 от Приложение № 5 „Разяснения за бюджета на проекта“ към 

насоките за кандидатстване по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК 

инфраструктура“, част „условия за кандидатстване“ с думите: „ДДС на недопустими разходи по 

недопустима дейност № …..“. 

2. Колона три на ред 11 „Разходи за надзор“ от Приложение № 5 „Разяснения за бюджета 

на проекта“ към насоките за кандидатстване по процедура № BG161M1OP002-1.016 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“, част „условия за кандидатстване“ като след думите 

„Задължителна формулировка, въвежда се от УО.“ се добавят думите: „Разходи за услуги и 

дейности, свързани със съпътстващите и подготвителни дейности за строителство като 

проектиране, подготовка на тръжни документи, разходи за надзор и разходи за такси, вкл. 

разходи за подготовка на проект (както и разходите за организация и управление при прилагане 

на формата по чл. 55 ал. 1 т. 1 от ЗУСЕСИФ) - не може да надхвърля 10% от общите допустими 

разходи по проекта. (общата сума на допустимите разходи по раздели IV и V и посочените тук 

редове по т. т. 10, 11., 12 и 13), когато и за разходите за информация и комуникация се прилага 

формата по чл. 55, ал. 1 т. 1 от ЗУСЕСИФ (т.14) - ограничени до 1% от общите допустими 

разходи в тази случай. Разходи за услуги и дейности, свързани със съпътстващите и 

подготвителни дейности за строителство като проектиране, подготовка на тръжни документи, 

разходи за надзор и разходи за такси, вкл. разходи за подготовка на проект - не може да 

надхвърля 8 % от общите допустими разходи по проекта (общата сума на допустимите разходи 

по раздели IV и V и посочените тук редове по т. т. 10, 11., 12.), когато дейностите за 

информация и комуникация и организация и управление се прилага формата по чл. 55, ал. 1 т. 4 

от ЗУСЕСИФ (т.15 от таблицата).“.  

3. Колона три на ред 15.1 „Разходи за организация и управление и информация и 

комуникация (по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ) към дейност № ……“ от Приложение № 5 

„Разяснения за бюджета на проекта“ към насоките за кандидатстване по процедура № 

BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, част „условия за кандидатстване“ 

като след думите „Разходи за услуги и дейности, свързани със съпътстващите и подготвителни 

дейности за строителство като проектиране, подготовка на тръжни документи, разходи за 

надзор и разходи за такси, вкл. разходи за подготовка на проект  - не може да надхвърля  8 % от 

общите допустими разходи по проекта (общата сума на допустимите разходи по раздели IV и V 

и посочените тук редове по т. т. 10, 11., 12.) , когато дейностите за информация и комуникация 

и организация и управление се прилага формата по чл. 55, ал. 1 т. 4 от ЗУСЕСИФ ( т.15 от 

таблицата).“ се добавят думите „Разходите за организация и управление и информация и 

комуникация при прилагане на формата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ не могат да 

надхвърлят 2 % от преките допустими разходи по проекта.“. 

ІІІ .  Н  А  Р  Е  Ж Д  А  М  

1. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на оперативна 

програма „Околна среда“ - http://ope.moew.government.bg/ и в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

за периода 2014 – 2020 г. - https://eumis2020.government.bg.  

2. На конкретните бенефициенти - „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, със седалище 

гр. Бургас, с ЕИК 812115210,  „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, с ЕИК 

103002253, „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, с ЕИК 815123415; 



„Водоснабдяване и канализация“ ООД, със седалище гр. Враца, ЕИК 816090199; 

„Водоснабдяване и канализация“ АД, със седалище гр. Добрич, ЕИК 204219357; „ВиК“ ООД, 

със седалище гр. Кърджали, ЕИК 000225011, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, със 

седалище гр. Перник, с ЕИК 823073638; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище 

гр. Пловдив, с ЕИК 115010670, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, със седалище гр. Русе, с 

ЕИК 827184123, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, със седалище гр. Силистра, с ЕИК 

828050351, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, с ЕИК 829053806, 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище гр. Стара Загора, с ЕИК 833066300; 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с ЕИК 837068284; „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, със седалище гр. Ямбол, с ЕИК 128000893 да се изпрати съобщение за 

издаването на настоящата заповед по реда на чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния 

кодекс.  

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-ОП-68/20.07.2018г. на г-жа 

Валерия Калчева, овластена за ръководител на управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.  

Настоящата заповед може да бъде оспорена пред Административен съд – София-град по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс в законоустановения срок по чл. 149, ал. 1 от 

АПК.  

 

 

 

ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА  

 

и.д. главен директор на главна дирекция  

„Оперативна програма „Околна среда“ в 

Министерство на околната среда и водите и 

Ръководител на управляващия орган 

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

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-13/07.02.2018 г.  

на министъра на околната среда и водите 

 

 

 


