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1. Писмо, заведено с вх. № 

08-00-1957/14.11.2016 г., 

от Николай Мелемов, 

кмет на Община 

Смолян 

ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  25.11.2016 г. 

Във връзка с предстоящо кандидатстване на общините Смолян, 

Баните и Чепеларе по горепосочената процедура, моля за 

Вашето разяснение по следното условие от Насоките за 

кандидатстване: 

В т. 14.1. са изброени недопустимите за финансиране разходи 

по процедурата, сред които са и разходите за финансиране на 

операции, които към момента на избирането им за 

финансиране от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове са били физически завършени или изцяло 

осъществени преди подаването на проектното предложение за 

финансиране по програмата от страна на бенефициента или 

негови партньори, независимо дали всички свързани плащания 

са направени от бенефициента или не (съгласно чл. 65, 

параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013). 

Във връзка с факта, че Община Смолян е стартирала 

реализацията на част от съоръженията, моля за Вашето 

разяснение по какъв начин и с какви документи следва да се 

докаже, че операцията не е физически завършена или 

изцяло осъществена, както и на какъв етап следва това 

условие да е изпълнено - на етап кандидатстване, на етап 

сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, на 

етап искане за авансово или междинно плащане и т.н. 

Разчитам на своевременния Ви отговор по поставения въпрос. 

 

 

 

 

В подраздел 14.4. Недопустими разходи от насоките за 

кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, по 

процедура BG16M1OP002-2.002, е указано, че са 

недопустими разходи за финансиране на операции, които 

към момента на избирането им за финансиране от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове са били 

физически завършени или изцяло осъществени преди 

подаването на проектното предложение за финансиране по 

програмата от страна на бенефициента или негови 

партньори, независимо дали всички свързани плащания са 

направени от бенефициента или не. Това изискване 

произтича от чл. 65, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013. Съгласно насоките за кандидатстване по 

процедурата, кандидатът попълва и представя на етапа на 

подаване на проектното предложение подписана декларация 

по образец, че проектът не е физически завършен или изцяло 

осъществен. 

В допълнение, съгласно съображение 47 от преамбюла на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013, като общо правило подкрепа 

от европейските структурни и инвестиционни фондове 

следва да не се използва за финансиране на инвестиции, 

които вече са били физически завършени или изцяло 

осъществени към датата на решението за инвестиция. В тази 
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връзка, при подписването на административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ кандидатът повторно 

декларира това обстоятелство.  

Представянето на допълнителни доказателства относно тези 

обстоятелства не се изисква, но експертната работна група 

има право да изисква представяне на допълнителни 

разяснения, документи и/или доказателства.  

Под „операция“ следва да се разбира проект, договор, 

действие или група проекти, съгласно чл. 2, т. 9 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

Европейското и национално законодателство не въвеждат 

допълнителни определения по отношение на това какво 

следва да се разбира под „физическо завършване“ или 

„изцяло осъществяване“ на операции и с какви 

доказателствени документи следва да се установява 

посоченото обстоятелство.   

Изискването операцията да не е физически завършена или 

изцяло осъществена към посочените два етапа е обект и на 

одити от страна на Одитния орган и от страна на 

Европейската комисия по време на изпълнението на 

операциите. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 

30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, 

координация и хармонизация на специфичните одитни 

дейности по фондове и програми на Европейския съюз, в 

обхвата на одитите на операциите се извършва преценка 

затова дали операцията не е била физически завършена или 

изцяло осъществена преди подаването от бенефициента на 

формуляра за кандидатстване. В този смисъл одитните 

екипи разполагат с правото да изискват по тяхна преценка 
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допълнителни документи и доказателства. 

 
 
 

 УТВЪРДИЛ:            /П/   

              ДАТА: 25.11.2016 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. 

 
 


