РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

УКАЗАНИЯ
относно третиране на непредвидени разходи при изпълнение на договори за
СМР/КРР, вследствие реализация на проекти по схеми за БФП BG161PO001/3.102/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции“ и BG161PO001/3.103/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически
атракции“.
УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,
Поради постъпилите редица запитвания от страна на бенефициентите,
изпълняващи

договори

за

безвъзмездна

финансова

помощ

(БФП),

част

от

горепосочените схеми БФП, относно третиране на непредвидените разходи при
изпълнението на договори за СМР/КРР като допустим разход по Програмата,
Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 (УО
на ОПРР) прави следното пояснение:
Предвид обстоятелството, че непредвидените разходи не са посочени изрично
като недопустим разход в условията за кандидатстване по схеми за БФП
BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции“ и
схема BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и
исторически атракции“, както и вземайки под внимание специфичния характер на
заложените за изпълнение дейности по проектите в рамките на посочените по-горе
схеми за БФП, УО на ОПРР разрешава непредвидени разходи, в размер на до 10% от
стойността на СМР/КРР, финансирани от БФП, да се признават за допустим за
финансиране разход по схема BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на
туристически

атракции“

и

схема

BG161PO001/3.1-03/2010

„Подкрепа

за

развитието на природни, културни и исторически атракции“ при условие, че са
налице кумулативно изпълнени следните условия:
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 непредвидени разходи са част от договора с изпълнителя, като са включени в
количествено-стойностната сметка към него;
 същите попадат изцяло в определението: „Непредвидени разходи за строителни
и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени
количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови
количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента
на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен
проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на
дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация“
 след включване на непредвидените разходи, максималният размер на БФП за
разходите за СМР/КРР, отразен в бюджета на конкретния проект, не се
надвишава.
В случай, че към момента на публикуване на настоящото указание
бенефициентът е подал искане за окончателно плащане и по време на изпълнението на
проекта е възникнала необходимост от допълнителни разходи за СМР/КРР, които могат
да се класифицират като непредвидени разходи, съответните работи са извършени,
приети, фактурирани и платени и не са включени като БФП във вече подадено искане
за окончателно плащане, същият може да изиска коригиране на подаденото вече искане
за окончателно плащане.
Когато по конкретния проект е налице сключено допълнително споразумение
(анекс) за намаляване стойността на БФП, вследствие проведени обществени поръчки и
възникне необходимост от допълнителни, непредвидени разходи за СМР/КРР, същите
ще бъдат допустими за финансиране при наличие на освободен ресурс от други,
неизпълнени/частично изпълнени позиции от КСС.
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