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Указания към бенефициентите относно прилагане на Насоките за 
извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  

 

Съгласно приетите от УО на ОПОС „Насоки за извършване на текущ одит на 
проекти, финансирани със средства по оперативна програма „ Околна среда 2007-2013 
г.”” , се изисква дейността «одит» в рамките на одобрените за финансиране по 
програмата, проекти да бъде с продължителност, съответстваща на срока на 
изпълнение на целия проектен цикъл. Основна цел на дейността «одит», съгласно 
указанията на УО на ОПОС, е осигуряване увереност по отношение на: 

o законосъобразността на проведените обществени поръчки и на извършените 
разходи; 

o ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта; 

o осчетоводяването на разходите е извършено съгласно специфичните изисквания; 

В тази връзка, при провеждане на процедурите за избор на изпълнители на дейност 
«одит», възложителите следва, чрез текстове в обявлението/документацията за 
участие/публичната покана, да изискват в състава на изпълнителя да бъдат 
задължително предвидени и ключови експерти с юридическо образование, с 
придобита юридическа правоспособност  и съответния опит в областта на 
обществените поръчки. Не следва да се приема, че ключовият експерт отговаря на 
изискванията на възложителя, ако не е налице някое от горните условия.  

Направените разходи от бенефициенти по договори, сключени след проведени 
процедури, които подлежат на последващ контрол от «текущ одит» и за които такъв не 
може да бъде извършен поради липса на юридическа експертиза  няма да бъдат 
възстановени, поради липсата на увереност относно законосъобразността на 
проведените процедури за възлагане на обществени поръчки. Същото се отнася и за 
възстановяването на разходите по договора на изпълнител извършващ „текущ одит”. 

Бенефициенти, които имат сключени договори с избрани изпълнители за 
осъществяване на одит по проекта, за които са приложими Насоки за извършване на 
текущ одит на проекти, финансирани със средства по оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г., и съответно в състава на одиторския екип няма квалифициран 
експерт, за постигане на целите на текущия одит, имат няколко възможности: 

- да проведат нова процедура за възлагане на одит по проекта, при спазване на 
изискванията на чл.15, ал.6 от ЗОП за разделяне на поръчките, като разходите по вече 
сключения договор за извършване на одит по проекта останат за сметка на бюджета на 
бенефициента; 
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- да прекратят при наличие на договорни и/или законови основания вече сключените 
договори за осъществяване на одит по проекта, като в последствие проведат нова 
процедура за възлагане на дейност «одит»;  

- при проведени процедури, при условията на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, на стойност под 
20 000 лв. без ДДС, да изменят вече сключения договор за постигане на горепосочените 
цели на „текущ одит”, съгласно Насоките, при взаимно съгласие на страните по 
договора; 

- при проведени процедури, при условията на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП /обн.ДВ, бр.93 от 
25.11.2011 г./, на стойност под 15 000 лв. без ДДС, да изменят вече сключения договор 
за постигане на горепосочените цели на „текущ одит”, съгласно Насоките, при взаимно 
съгласие на страните по договора. 

 
Обръщаме внимание, че констатациите в одитните мнения, следва да са 
категорични, тъй като оставянето на съмнение ще води до невъзстановяване на 
разходите, за които е дадено одитното мнение. 


