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В. Веселинов,  

постъпил на ел. поща 

 

Уважаеми Дами и Господа, във връзка с кандидатстване по 

процедурата имам следния въпрос по процедурата: 

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, в т. 

24.1. ИЗПЪЛНИТЕЛИ е вписано, че Кандидатът има 

възможност да възлага изпълнението на дейности на 

изпълнители. 

В тази връзка, допустимо ли е на етап изпълнение на 

проекта, "непреките разходи" в размер на 10% (десет на сто) 

от преките разходи, да бъдат разходвани по договор за 

организация и управление на проекта, възложен на външен 

изпълнител, и в последствие отчетени и възстановени по 

проекта? 

 

 

 

 

1. Кандидатите следва да имат предвид, че 

изпълнението на дейностите по организация и 

управление и информация и комуникация са 

задължителни и те са пряко отговорни за 

управлението и изпълнението на дейностите по 

проекта. 

Разходите за организация и управление на проекта 

са част от непреките разходи, които са свързани с 

възнагражденията на персонала по администриране 

на проекта - ръководител на проект, технически 

сътрудник, счетоводител и друг експертен или 

технически персонал, административните разходи, 

свързани с управлението на проекта (режийни 

разходи, консумативи и материали, наем, разходи за 



командировки)  и разходи за информация и 

комуникация, посочени за допустими в документите 

по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.  

В тази връзка, част от дейностите, които се свързани 

с управлението на проекта и попадат в бюджетен 

раздел „Непреки разходи“ е възможно да бъдат 

възложени на изпълнител, но при спазване на 

националното законодателство и регламентираното 

в Условията за кандидатстване по процедурата. 

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, Кандидатът 

има възможност да възлага изпълнението на 

дейности на изпълнители – външни за тях лица, 

когато това е предвидено в проектното предложение 

за съответната дейност. Изпълнителите не са 

партньори и са обект на избор по реда на глава 

четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. 

или ЗОП, в зависимост от това дали кандидатът се 

явява възложител по реда на ЗОП. 

 

№2/ 07.02.2021 
21:32 

 

Стамен Кривошиев- консултант по евро проекти,  

постъпил на ел. поща 

 

Уважаема г-жо Симеонова, 

Имам следния въпрос, във връзка с 

процедура  BG05M9OP001 - 1.086 „МИГ Самоков -

 Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“: 

Дейност №6 е с наименование  „Предоставяне на обучения 

за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване 

 

 

 

1. Допустими кандидати по настоящата процедура 

са работодатели със самостоятелна 

правосубектност, които отговарят на следните 

условия за допустимост: 

● са микро, малки, средни и големи предприятия 

съгласно Закона за малките и средни предприятия; 

● са регистрирани по реда на Търговския закон; 
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на техните управленски и предприемачески умения“.  Тъй 

като не е изрично посочено в Условията за кандидатстване, 

бих искал да попитам, дали тази дейност е допустима 

единствено и само за кандидати, които са микро, малки и 

средни предприятия, като в същото време дейността не е 

допустима за кандидати, които са със статут на голямо 

предприятие?  

Това ли е правилното разбиране относно допустимостта на 

дейност №6? 

Благодаря Ви предварително! 

 

● развиват дейност извън секторите 

производство, преработка, маркетинг и търговия 

със селскостопанска продукция или рибарство и 

аквакултури. 

 

Няма ограничение за допустимост по отношение 

на дейност 6 за вида предприятие. 
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