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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  12.12.2016 г. 

 

1 

 

Получени 

въпроси по 

електронна поща 

gorova@eea.gover

nment.bg на 

05.12.2016 г. от 

 

Росица Горова 

Главен експерт в 

отдел 

„Мониторинг на 

водите“, 

Дирекция 

„Мониторинг и 

оценка на 

околната среда“, 

Изпълнителна 

агенция по околна 

среда и водите 

В рамките на Насоките за кандидатстване по процедура № 

BG16M1OP002-1.008, управляващият орган е посочил като 

дейности, допустими за финансиране „Дейности за 

техническа помощ при подготовка на проекта“. С наш въпрос 

от 26.09.2016 г., Ви питаме как да определим „сума за 

граждански договор за период от 6 месеца за вътрешни 

експерти на бенефициента ИАОС за изготвяне на 

проектно предложение“.  Получихме отговор, че общата 

сума следва да се определи съобразно нуждата от експертна 

помощ, дейностите, които ще се изпълняват по проекта и 

бюджета на проекта. 

В тази връзка изпълнителният директор на ИАОС е сключил 

договори със свои служители за извършване на дейности за 

техническа помощ при подготовка на проекта на основание 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

чл. 258 - чл. 269 от Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД) и във връзка с Насоките за кандидатстване  към 

Заповед № РД-ОП-73/17.06.2016г. на Министъра на околната 

среда и водите. 

Отново на наш въпрос от 28.09.2016 относно привличането  

на външни експерти от 4-те Басейнови дирекции,  УО на 

ОПОС, разяснява, че за държавни служители, назначени в 

системата на ИАОС, може да стане със заповед на органа по 

Разглеждаме поставените въпроси като принципни, на които 

вече са предоставени конкретни отговори в рамките на 

разясненията на УО на ОПОС 2014-2020 г. с дата 6.09.2016 г.  

На отправения въпрос, дали ще бъдат признати за допустими  

разходите от сключените договори с вътрешни експерти на 

бенефициента, бихме искали да уточним, че редът за 

верифициране на разходите се извършва съгласно ЗУСЕСИФ, 

Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г.  за определяне на правилата 

за плащания, за верификация и сертификация на разходите, 

за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за 

осчетоводяване, както и сроковете и правилата за 

приключване на счетоводната година по оперативните 

програми и програмите за европейско териториално 

сътрудничество и условията за изпълнение, част от насоките 

за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-1.008. По-

конкретно в чл. 22, ал. 2 от Наредбата е посочено, че 

разходите се верифицират въз основа на документите, 

представени от бенефициента с всяко искане за плащане, чрез 

извършване на управленски проверки.  
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назначаването. 

Във връзка с гореизложеното, ще бъдат ли признати като 

допустими разходите от сключените договори с вътрешни 

експерти на бенефициента? 
 

  

             УТВЪРДИЛ:           /п/    

 …………………………………….          ДАТА:  12.12.2016 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. 


