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1. Получено по 

електронна поща на 

20.02.2017 г.,  

Вероника Иванова – 

Директор Дирекция в 

община Оряхово 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  02.03.2017 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. и предстоящото кандидатстване на общините 

от Регионално сдружение за управление на отпадъците на район 

Оряхово, отправяме следните искания за разяснения:  

Съгласно т. 13.4 „Задължителни дейности“ от Насоките за 

кандидатстване, всеки кандидат трябва задължително да включи в 

проектното предложение дейност по „Организация и управление на 

проекта“. В изпълнение на дейността, Община Оряхово, в качеството 

си на водеща община, предвижда отговорностите на отделните 

членове на екипа за управление на проекта да бъдат разпределени 

между служители на кандидата/партньорите и външни експерти за 

управлението на проекта. 

Въпрос 1: Допустимо ли е кандидатът да подготви, проведе и 

възложи процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител 

(юридическо лице) за извършване на дейностите по организация и 

управление на проекта, които ще се осъществяват от външни 

експерти? Участниците по процедурата ще следва да предложат екип 

от експерти, които да покриват изискванията и да изпълняват 

функциите на външните експерти, заложени в описанието на 

дейността към проектното предложение, като съблюдава за 

недопускане на смесване и припокриване на функциите и задачите с 

членове в екипа за управление, служители на кандидата/партньорите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По въпрос 1: Съобразено с разпоредбата на чл. 49 от Закона за 

управление на средствата от Европейските Структурни и 

Инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), бенефициентите могат да 

възлагат на изпълнители – външни за тях лица, вкл. и за дейности 

по  управлението на проекта. Външните за бенефициента лица 

могат да бъдат физически и/или юридически лица. За 

определянето на изпълнители следва да се приложи Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) или глава четвърта на ЗУСЕСИФ, в 

зависимост от качеството на бенефициента на възложител по 

ЗОП. Също така, при избора на външен за бенефициента 

изпълнител трябва да бъдат съобразени изискванията по 

отношение на организацията и управлението, включени в 

насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, 
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Въпрос 2: В случай че гореописаната във въпрос 1 хипотеза е 

допустима и съгласно изискванията на Приложение № 1 „Образец на 

бюджет на проекта“ към Насоки за кандидатстване в раздел IX 

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ, следва ли кандидатът да представи на 

отделни бюджетни редове възнагражденията на външните експерти, 

които ще бъдат част от ЕУП, или е допустимо в един общ бюджетен 

ред да фигурира общата сума за възлагане на обществената поръчка, 

като начинът ѝ на формиране ще бъде описан в Анализа относно 

остойностяването на дейностите, включени в проектното 

предложение? 

по процедура BG16M1OP002-2.002.  

  

По въпрос 2: Разходите за външни за бенефициента лица са 

допустими съгласно ПМС 189/2016 г. и насоките за 

кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.002, вкл. и за 

дейността за организация и управление, изпълнението на която се 

предвижда да не се възлага изцяло на външен за бенефициента 

изпълнител съгласно правилата по чл. 49, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. 

Всички разходи за организация и управление трябва да бъдат 

включени като непреки разходи в т. 33 от образеца на бюджет, 

Приложение № 1 към насоките за кандидатстване, част „условия 

за кандидатстване“ по процедурата, в съответните обособени 

редове с подразходи. Следва да се има предвид, че при намерение 

за избор на външни за бенефициента лица (физически и/или 

юридически лица), с които да се сключи договор съгласно 

правилата по чл. 49, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, разходът за 

възнагражденията трябва да е съгласно условията на сключения 

договор. В този случай е приложим ред с подразход 33.1 от 

образеца на бюджет, Приложение № 1 към насоките за 

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по процедура  
BG16M1OP002-2.002 . 

Обръщаме внимание, че при определянето на общия разход за 

организация и управление се прилага съответното процентно 

ограничение на допустимост, заложено в насоките за 

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, стр. 48 

(„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“). 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г. 

 
Европейски съюз 

Европейски структурни и 
инвестиционни фондове 

 

Постъпили въпроси и разяснения по тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“  
 

№ 

 

Дата получаване/ 

 Подател 

 

Въпрос 

 

Разяснения на УО на ОПОС 2014-2020 г. 
 

3 | 3 

 

  

Следва да се има предвид, че ДДС е недопустим разход по 

процедура BG16M1OP002-2.002, което също трябва да бъде 

съобразено при включването на разходите като допустими по т. 33 

от Приложение № 1 от насоките за кандидатстване, част „условия 

за кандидатстване“, по процедурата. 

 
 
 

 УТВЪРДИЛ:                         
ЯНА ГЕОРГИЕВА        ДАТА: 02.03.2017 г. 

Ръководител на управляващия орган 

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

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


