
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, 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 и чл. 23 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.), във връзка с чл. 7, ал. 4 от Наредба № 4 от 

22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от 

ЗУСЕСИФ на Министъра на финансите 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-19/21.02.2018 г. на ръководителя 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 № BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК 

проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ 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 конкретния бенефициент, 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/.  

В раздел 8 „Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата“ от 

насоките за кандидатстване по цитираната процедура, част „условия за кандидатстване“, е 

посочено, че общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата е 

до 70 000 000 лв. без данък върху добавената стойност /ДДС/ като ДДС е недопустим за 

финансиране разход. Неразделна част от насоките за кандидатстване по процедура 

BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на 

„ВиК“ ЕООД Смолян“, а именно Приложение № 7 към част „условия за кандидатстване“, 

представлява документът „Разяснения за бюджета на проекта“. В посочения документ са 

обособени типове недопустими за финансиране разходи в раздели VII „Недопустим ДДС“ и 

VIII „Недопустими разходи“. От описанието на видовете недопустими за финансиране разходи, 

съдържащо се в т. 14.4 „Недопустими разходи“ на раздел 14 „Категории разходи, допустими за 

финансиране“ от насоките за кандидатстване по процедурата, част „условия за кандидатстване“, 

е видно, че недопустим разход представлява възстановимият ДДС, както и ДДС на 

недопустими разходи. В тази връзка, в раздел VII „Недопустим ДДС“ на посоченото по-горе 

Приложение № 7 „Разяснения за бюджета на проекта“ следва да се посочи общият размер на 

възстановимия ДДС за всеки вид допустим за финансиране разход, а в раздел VIII 



„Недопустими разходи“ от Приложение № 7 – ДДС за недопустимите за финансиране разходи.  

 Недопустим за финанисиране разход, на основание чл. 69, параграф 3, б. „в“ 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 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, е ДДС, който е възстановим по реда на Закона за данъка върху 

добавената стойност. Цитираната разпоредба предвижда, че ДДС е недопустим за финансиране 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове, освен когато е невъзстановим по 

смисъла на националното законодателство на държавата-членка на Европейския съюз за 

облагане с ДДС. В тази връзка, раздел VІІ на Приложение № 7 „Разяснения за бюджета на 

проекта“ е неименуван „Недопустим ДДС“.  

При въвеждането на информация в точка 5 от формуляра за кандидатстване по 

процедура BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената 

територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ в ИСУН, управляващият орган въвежда типове разходи, 

които се посочват от изчерпателен списък, генериран от информационната система. В списъка 

не се съдържа разход с наименование „недопустим ДДС“, но е включен разход с наименование 

„Възстановим ДДС, ако е приложимо“.     

Предвид посоченото, в т. 14.5 „Указания за изготвяне на бюджета“ на раздел 14 

„Категории разходи, допустими за финансиране“ от насоките за кандидатстване по процедура 

BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на 

„ВиК“ ЕООД Смолян“, част „условия за кандидатстване“, е допусната очевидна фактическа 

грешка в наименованието на раздел VІІ от т. 5 на формуляра за кандидатстване в ИСУН, което 

следва да бъде „Възстановим ДДС, ако е приложимо“. Така допуснатата очевидна фактическа 

грешка следва да бъде отстранена по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния 

кодекс /АПК/.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 25, ал. 4 

от Закона за администрацията, 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.)  

 

Д  О  П У  С  К А  М: 

 

 Поправка на очевидна фактическа грешка в т. 14.5 „Указания за изготвяне на 

бюджета“ на раздел 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ от насоките за 

кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за 

обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“, част „условия за кандидатстване“, утвърдени 

със Заповед № РД-ОП-19/21.02.2018 г. на ръководителя на управляващия орган на оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ като думите „раздел VІІ „Недопустим ДДС“ към т. 5  

„Бюджет“ от формуляра за кандидатстване“ да се четат: „раздел VІІ „Възстановим ДДС, ако е 

приложимо“ към т. 5  „Бюджет“ от формуляра за кандидатстване“.    

 

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 основание чл. 62, ал. 2, изречение второ от АПК, на конкретния бенефициент - 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище в гр. Смолян, с ЕИК 830166530 да се 

изпрати съобщение за издаването на настоящата заповед по реда на чл. 61, ал. 1 от АПК.  

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-ОП-19/21.02.2018 г. на 

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

Настоящата заповед може да бъде оспорена пред Върховния административен съд по 

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

 

 

 
 

 


