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1. Допустимо ли е от гледна точка провежданата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ провеждането на 

обществена поръчка за избор на външни експерти за екипа по 

управление на проекта, в процеса на подготовка и преди подаване 

на проектното предложение за оценка и одобрение от УО на 

ОПОС? 

 

От гледна точна на ЗОП и осъществяването в последствие на  

последващ контрол за законосъобразност от УО на ОПОС не е от 

значение към кой момент е проведена процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и дали е налице към момента на 

провеждането й подписана заповед за предоставяне на БФП (в 

конкретния случай). От значение е обстоятелството единствено 

към датата на осъщестяване на контрола в случай, че поръчката 

бъде призната като допустима за финансиране дейност по проект, 

да има издадена заповед за предоставяне на БФП, защото в 

противен случай не възниква задължение за отдел „Последващ 

контрол“ в УО на ОПОС да извърши последващ  контрол.  
  

 

 

2. Ще бъдат ли признати за допустим и ефективен разход, подлежащ 

на верифициране, средствата, разходени в резултат от провеждане 

на обществена поръчка при гореописаните условия 

(провеждането на обществена поръчка за избор на външни 

експерти за екипа по управление на проекта, в процеса на 

подготовка и преди подаване на проектното предложение за 

оценка и одобрение от УО на ОПОС)? 
 

 

За да бъдат допустими разходите, направени преди подаването на 

проектното предложение, те трябва да отговарят на всички общи 

изисквания за допустимост по ПМС №119/2014 г. и на 

специфичните изисквания за допустимост на разходите по 

конкретната процедура. В процеса на верификация УО на ОПОС 

ще се съобразява именно с общите изисквания за допустимост на 

разходите съгласно ПМС №119/2014 г. и заложените такива в 

Насоките за кандидатстване/Покана за кандидатстване по 

съответната процедура. Като в случай, че такива разходи са 

допустими, същите следва да бъдат посочени в бюджета на 

проекта съобразно указаното в т. 14 Категории разходи, 

допустими за финансиране от Насоките за кандидатстване по 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

№BG16М1ОР002-1.004 „Разработване и въвеждане на методи за 

анализи на води, седименти и биота и дооборудване на 

лаборатории на Изпълнителна агенция по околна среда“  
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бюджетът трябва да съдържа както разходи, които бенефициентът 

смята да извърши след одобрението на проектното предложение, 

така и такива, които той вече е направил преди подаването на 

проектното предложение във връзка с изпълнението на дейности  

по проекта по ОПОС 2014-2020 г. 
 
 
УТВЪРДИЛ:               /п/       ДАТА: 17.12.2015 г. 

                                 Яна Георгиева,  

                        Главен директор на ГДОПОС 

                 Ръководител на УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 

  

 

 
 
  
          


