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ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ КЪМ КИ 13 ЗА ОДИТ НА ОТЧЕТИТЕ 

 

 

Код на ангажимента  

Ръководител на одиторския екип  

Одитор/и извършили проверката  

 

Цел на одитната процедура:  

Да се оцени дали процедурите на СО (включително контролните мерки, вградени в ИТ системата) 

ефективно гарантират, че общият размер на допустимите разходи, вписани в счетоводната система, се 

равнява на разходите (включително съответния публичен принос), включени в заявленията за 

междинно плащане, подадени до Комисията за съответната счетоводна година, намалени със 

съответните финансови корекции и/или други поправки, направени от СО по отношение на 

разглежданите разходи. 

(Контролни процедури в помощ на оценката на КИ 13 (КО 13.2. и КО 13.3.) 

Приложими вътрешни правила и 

процедури на СО/МЗ: 

Одитният орган трябва да извърши контролните проверки въз основа на информацията, 

вписана в счетоводните системи на СО към момента на системния одит. 

 

Обхват на проверката: 

(Контролните проверки на процедурите на СО могат да обхващат например основната 

Приоритетна ос на Оперативната програма. Препоръчва се в обхвата на проверките да влизат 

приоритетни оси с декларирани разходи над определен праг, който трябва да бъде определен от ОО 

въз основа на неговата професионална преценка. В случай на програма, финансирана от няколко 

фонда, избраната приоритетна ос следва да обхваща всички засегнати фондове.) 

Инструкции:  

1. При липса на отклонение (или неприложимост на въпроса) в колона "Да/Не/НП" се посочва отговор „Да“ (съответно НП). По преценка 

одиторът представя допълнителна информация в колона „Коментари/Референции на установените отклонения” . 

2. При наличие на отклонение, в колона "Да/Не/НП" се посочва отговор "Не". В колона „Коментари/Референции на установените отклонения” 

пълно, конкретно и разбираемо се документират резултатите от проверката, включително: 

- установеното фактическо състояние по въпроса, вкл. №, дата на проверявания документ, както и лицето, което го е одобрило/издало 

(състояние) 

- критерий, т.е. конкретната част (с посочване на раздел, точка/и) от процедурния наръчник (или от други вътрешни правила), по която се 

извършва съответната проверявана дейност, както и референция/и към всички други работни документи, съставени при извършването на 

съответната проверка (когато е приложимо); 
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- причините за отклонението; 

 - ефект; 

- препоръка. 

Отклоненията/несъответствията следва да бъдат комуникирани с ключови лица от СО, с оглед тяхното потвърждаване/отхвърляне. При 

необходимост се провеждат и други подходящи процедури. Допълнителните одитни процедури и резултатите от тях се описват, като се 

реферира и към съответните работни документи. 

Потвърдените отклонения се оцветяват в жълто (целия ред).   

3. Определянето на оценката по ключовото изискване и критериите за оценка се извършва от ръководителя на одиторския екип, като се 

вземат под внимание всички установени отклонения по КО и КИ. 

 

 

ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (КОЛОНИ А И Б) НА ОТЧЕТИТЕ:  

 

1. 

Проверете: 

- Дали в Приложение 1 се съдържа същата сума разходи, 

декларирани в окончателното заявление за междинно 

плащане (колони Б и В съответно);  

- дали разходите, декларирани в окончателното 

заявление за междинно плащане за въпросната 

счетоводна година, съответстват на разходите, 

декларирани в заявленията за междинни плащания за 

годината, увеличени с евентуални нови разходи и 

намалени с оттеглените и събраните суми през 

счетоводната година и по отношение на тази 

счетоводна година (както трябва да бъдат показани в 
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допълнение 2 на отчетите) и/или други поправки, 

направени от СО;  

2. 

Въз основа на наличната информация на равнището на УО 

проверете:  

- дали разходите, декларирани в (двете или трите) 

заявленията за междинно плащане с най-големи суми на 

декларираните разходи, съответстват на разходите, 

направени от бенефициентите и изплатени в хода на 

изпълнението на операциите;  

- за извадка от трансакции (т.е. 30 искания за плащане, 

подадени от бенефициентите до УО), проверка на 

одитната следа означава дали разходите, направени от 

бенефициерите и изплатени в хода на изпълнението на 

операциите, са били включени в заявленията за 

междинно плащане, взети под внимание в 

разглежданите отчети; тази проверка може да се 

съчетае с одитната работа, извършвана заради одитите 

на операции  

   

 

ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и 4 НА ОТЧЕТИТЕ:  

 

3. 

Проверете: 

- дали в тези Приложения (2 и 4) се съдържат (най-

малко) оттеглените суми (само в Приложение 2) и 

събраните суми през счетоводната година и дали е 

налице подходящо разпределение по счетоводна 
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година, както и дали тези оттеглени и събрани суми се 

основават на решение за коригиране, взето от 

държавата членка на подходящо равнище (т.е. УО или 

СО);  

- коригираните суми в резултат на одити на операции 

(показани в края на допълнение 2) съответстват ли на 

нередностите, установени от одитния орган;  

 

ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НА ОТЧЕТИТЕ: 

  

4. 

Проверете: 

- дали в Приложение 3 се съдържат само подлежащите 

на събиране суми по отношение на разходите, 

декларирани в предходна(и) счетоводна(и) година(и)10, 

и дали подобни събрани суми се основават на решение 

за коригиране, взето от държавата членка на подходящо 

равнище (т.е. УО или СО);  

  

 

ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 5 НА ОТЧЕТИТЕ:  

 

5. 

Проверете: 
- дали в Приложение 5 се съдържат само 

неподлежащите на събиране суми, отнасящи се до 

разходи, декларирани в предходна(и) счетоводна(и) 

година(и); 

- тези суми подкрепени ли са от мотивирано решение, 
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обосноваващо несъбираемостта на разглежданите 

нередности, което е взето от държавата членка на 

подходящо равнище (по принцип УО);  

 

Допълнително да се направи проверка за съгласуваност в това 

отношение, като Приложение 5 се съпостави с датата на 

записаните в ИТ системата неподлежащи на събиране суми. 

 

ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 6 НА ОТЧЕТИТЕ:  

 

6. 

Проверете одитната следа: 
- чрез сравнение на Приложение 6 с изплатените суми 

от приноса на програмата към финансовите 

инструменти с натрупване от началото на програмата; 

Тази проверка за съгласуваност следва да се направи въз 

основа на данните, предоставени от съответния УО/МЗ (или 

наличните в техните ИТ системи);  

 

  

 

ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 НА ОТЧЕТИТЕ:  
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7. 

Проверете одитната следа: 

- чрез сравнение на Приложение 7 с авансовите 

плащания, извършени в контекста на държавната 

помощ (с натрупване от началото на програмата), 

съгласно записаното в ИТ системата на УО/МЗ (и ако е 

осъществимо, друга национална ИТ система, в която се 

записват данни относно държавната помощ).  

  

 

ПРОВЕРКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 8 НА ОТЧЕТИТЕ:  

 

8. 

Проверете: 

- дали разходите в колони В и Г на Приложение 8 са 

потвърдени от декларираните разходи в окончателното 

заявление за междинно плащане, намалени с всички 

корекции/поправки, приложени от СО след това.  

  

9. 

Анализирайте и направете преценка на поясненията, дадени в 

колона Ж за всеки приоритет, спрямо информацията, съобщена 

в ГКД и в годишното обобщение във връзка с финансовите 

корекции, приложени след 31 юли на предходната финансова 

година и отразени в отчетите като последващи действия на 

резултатите от системните одити и/или на одита на операции, и 

допълнителни проверки на управлението, извършени преди 

подаването на отчетите.  
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Идентифицирани отклонения и констатации: 

1. ................................... – Референция (№ на констатацията в регистъра на констатации) 

2. ...... 

Заключение за ефективност: ...... 

 

 

Заключение за пълнотата, точността и достоверността на отчетите:  

(Направените заключения следва да се вземат под внимание при проверката и формирането на заключение по критериите за оценка 

13.2. и 13.3.) 

 

Документите се описват, като се посочва наименование, №, дата и кой издава документа, както и към кой друг основен документ се 

отнася -  искане за плащане/доклад по сертификация/доклад за проверка на място и т.н. ...) 

 

Приложения – общо .......... стр. 

1. ............................. 

2. ................................. 

 
Одитор/и, извършил/и одитната процедура: (място,  дата,  име, подпис): 

 

Ръководител на одиторския екип, извършил преглед на качеството, вкл. на всички документи, предадени от одиторите по проверката (дата, подпис): 

 

Заключение от прегледа на качеството на ръководителя на екипа: 

 


