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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2017г. 

 

Наименование на администрацията: Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2017 

г. 

Стратегически 

цели 

Стратег

ически 

докумен

т 

Дейности Срок  

/месец 

през 

2017 г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор 

за целево 

състояние 

1. 

Поддържане 

на 

администрати

вния 

капацитет на 

Одитния 

орган 

Поддържане на 

адекватен 

капацитет за 

ефективното 

изпълнение на 

определените с 

регламентите на 

ЕС функции на  

Одитен орган по 

ОП, 

съфинансирани от 

ЕФРР, ЕСФ, ЕФР 

и КФ (за периода 

2007 – 2013 г. и за 

периода 2014 – 

2020 г.)  

Страте-

гически 

план на 

ИА 

ОСЕС за 

периода 

2014-

2017 г.  

1. Участие в обучения за 

поддържане и повишаване на 

квалификацията на одиторите 

 

Февруари  

– 

Декември 

2017 г. 

 

Участие на 

одиторите 

в 

специализи

рани 

обучения 

 

Обща 

продължителност 

на обученията 

минимум 40 часа 

за всеки одитор 

 

Обща 

продължите

лност на 

обученията 

минимум 40 

часа за 

всеки 

одитор 

 

2. 

Извършване в 

срок на 

планираните 

одитни 

ангажименти 

за 2017 г. 

Постигане на 

високо качество 

на одитната 

дейност, в т.ч. 

качествено и в 

срок изпълнение 

на одитни 

ангажименти в 

съответствие с 

Стратег

ически 

план на 

ИА 

ОСЕС за 

периода 

2014-

2017 г. 

1. Изпълнение на одити за 

приключване по 8 оперативни 

програми за програмен период 

2007 – 2013г.  

2. Изготвени Окончателни 

контролни доклади по 8-те ОП за 

програмен период 2007 – 2013г.  

3. Изпълнени одити на системите 

Януари  - 

Декември 

2017 г.  

Предо-

ставени 

оконча-

телни 

доклади по 

посочените 

ангажимен

ти 

Брой планирани 

ангажименти за 

2017 г.  

1). 8 бр. системни 

одити 

2) 8 окончателни 

контролни 

доклади 

Брой 

извършени 

ангажимент

и спрямо 

брой 

планирани 

ангажимент

и за 2017 г.  
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Международните 

одиторски 

стандарти  

 

и одити на операциите по 3 ТГС 

програми за програмен период 

2017-2013г.  

4. Изготвени Годишни контролни 

доклади и годишни становища по 

10 оперативни програми и по 3 

програми за ТГС, за програмен 

период 2014 – 2020г. 

5. Изготвен доклад  за 

акредитация на органите по 

ПМДР  

6. Извършени системни одити на 

8 бр. оперативни програми за 

програмен период 2014 – 2020г. 

7. Извършени одити на 

операциите по 7 ОП за програмен 

период 2014 - 2020 

3). 3 системни 

одита и 3 одита на 

операциите 

4) ГКД по 10 ОП и 

по 3-ТГС-та 

5)  1 бр. одит за 

акредитация 

6).  8 бр. системни 

одити за 

програмен период 

2014 – 2020г. 

7) Одити на 

операциите по 7 

ОП за период 

2014 – 2020г. 

 

3. Обмяна на 

опит и добри 

практики с 

главни 

дирекции от 

Европейската 

комисия и 

Одитни 

органи от 

други страни-

членки   

Подобряване на 

комуникацията и 

сътрудничеството 

със службите на 

Европейската 

комисия и 

органите в 

България, 

отговорни за 

управлението и 

контрола на 

средствата от ЕС  

 

Стратег

ически 

план на 

ИА 

ОСЕС за 

периода 

2014-

2017 г. 

1. Участие в съвместни срещи с 

представители на ЕК 

2.  Участие в съвместни срещи с 

други одитни органи на държави 

членки на ЕС 

 

Януари - 

Декември 

2017 г. 

Повишаван

е опита на 

ИА ОСЕС 

по 

отношение 

одита на 

средства по 

програми и 

фондове на 

ЕС 

Брой проведени 

съвместни срещи 

за обмяна на опит 

1. 1 бр. техническа 

среща, 

организирана от 

ЕК 

2. Годишна 

двустранна среща 

3. Годишна среща 

на одитните 

органи 

Брой 

проведени 

съвместни 

срещи за 

обмяна на 

опит  

 

 

Имена и длъжност на попълващия:  

Петрана Павлова – директор на дирекция ОССПОР 


