
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА  ПРОЦЕДУРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ТЯХНАТА ПЪЛНОТА, 

ТОЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ 

 

 

Код на ангажимента  

Ръководител на одиторския екип  

Одитор/и  

 

Цел на одитната процедура:  

Да се оцени ефективността на Ключово изискване 13: Подходящи процедури за изготвяне на отчетите 

и сертифициране на тяхната пълнота, точност и достоверност 

(Член 72, буква з), член 126, букви б), в) и з), член 137 от Регламент (ЕО) №1303/2013, член 59, 

параграф 5, буква а) от Финансовия регламент) 

 

Критерии за оценка на КИ: 

13.1., 13.2., 13.3., 13.4. и 13.5. от Насоките на Комисията и държавите членки относно обща 

методология за оценяване на системите за управление и контрол в държавите членки (2014 – 2020 

програмен период) EGESIF_14-0010-окончателен/18.12.2014 г., и  глава VІ от Наръчника за одит на 

средствата от ЕС, програмен период 2014-2020 г. 

 

Приложими вътрешни правила и 

процедури на СО/МЗ: 
 

Прегледани документи: 

(Всички прегледани документи /извън приложимите нормативни актове и вътрешни правила и 

процедури/ да се посочат тук и/или да се реферира към тях по такъв начин, който да позволява 

идентифицирането им. Целта е да се предостави достатъчно информация относно източниците, на 

база на които са направени коментарите/заключенията.) 

Инструкции:  

1. При липса на отклонение (или неприложимост на въпроса) в колона "Да/Не/НП" се пише 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 пише 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 УО/МЗ, 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. Последният ред на всяка секция съдържа „Заключение за ефективност”. Тук се формулира извод за ефективност по оценявания 

критерий.  

 

СЕКЦИЯ І. 

Критерий за оценка: 13.1. Следва да се въведат подходящи 

процедури за изготвянето на отчетите и сертифицирането на 

тяхната пълнота, точност и достоверност и гарантиране на 

това, че разходите, вписани в отчетите, са в съответствие с 

приложимото право и са били направени във връзка с 

операции, избрани за финансиране в съответствие с 

приложимите за програмата критерии. 

Категория на критерия за оценка:  

 

Забележка: Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния 

критерий за оценка като вземете под внимание процентното отношение 

на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от 

извадката (за критериите за оценка, при които не се използва извадка се 

взимат под внимание броя на извършените проверки на контрола/въпроси 

за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост) – 

използвайте таблица 2 от Глава VІ .Одит на системите към Наръчника за 

одит на средствата от ЕС 2014 – 2020 г 

1. 

Въведена ли е система за записване и съхранение в 

компютъризирана форма на счетоводните записи за всяка 

операция, която съхранява всички данни необходими за 

изготвянето на заявленията за плащане и на отчетите? 

(Виж: Контролен лист за проверка на КИ 9, Секция ІV, т. 
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2) 

Въведената система осигурява ли записи на сумите 

подлежащи на възстановяване, на  възстановените суми и 

на оттеглените суми в резултат на отмяната на целия или 

на част от приноса за дадена операция или оперативна 

програма?  

2. 

Съществува ли подходяща процедура (организация) за  

изпращане на събраните данни на Сертифициращия орган в 

случай на децентрализирана система? 

Въведени ли са подходящи  контролни дейности за 

регулярна проверка и равнение на получената 

информация? 

  

3. 

Въведени ли са процедури за обобщаване и консолидиране 

на отчетната информация и на информацията предоставена 

от Управляващите органи?  

  

4. 

Има ли ясна връзка между счетоводната система и 

информационната система?  

Осигурен ли е интерфейс между двете системи? 

  

5. 

В случай на обща счетоводна система с други фондове, 

системата позволява ли определяне на трансакциите по 

ЕСИФ и ФЕПН? 

Тази система позволява ли разграничението на присъщите 

счетоводни събития, произтичащи от функциите на всеки 

УО, съответно на СО? 
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6. 

СО следи ли за срочната получаване на Финален междинен 

доклад по сертификация и декларация за допустимите 

разходи за счетоводната година от УО по всяка оперативна 

програма? (Срокът е 10 юли на година „n+1“) 

  

7. 

Има ли действащи адекватни процедури за навременно 

съставяне на отчетите и тяхното предоставяне на 

Комисията, така като е посочено в член 59, параграф 5 от 

Финансовия регламент (член 126, буква б) и член 137, 

буква б) от Регламент (ЕО) № 1303/2013 г. (Виж: 

Контролен лист за проверка на КИ 9, Секция ІV, т. 2)В 

процедурите определени ли са сроковете, дейностите и 

отговорностите във връзка с изготвянето на отчетите и 

представяне на пакета документи на ЕК? 

  

8. 

Разписаните процедури осигуряват ли удостоверяването на 

пълнотата, точността и достоверността на отчетите, както и 

че разходите, вписани в счетоводните отчети, са в 

съответствие с приложимото право и са били направени 

във връзка с операциите, избрани за финансиране в 

съответствие с критериите, приложими за оперативната 

програма, и са в съответствие с приложимото право? 

  

9. 

Въведени ли са процедури, които да гарантират, че при 

изготвянето на годишните счетоводни отчети (ГСО) се 

вземат предвид резултатите от всички одити?  

Поддържа ли СО систематизирана информация (регистър/ 

база данни) за констатациите и препоръките от одитните 

доклади на Одитния орган и други вътрешни и външни 
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контролни органи, и предприетите от УО мерки за 

изпълнение на  препоръките? 

10. 

СО извършва ли преглед на констатациите, препоръките и 

представената от УО/МЗ информация за изпълнението на 

препоръките във връзка с изготвянето на ГСО?  

Има ли документална проследимост на тези прегледи?  

  

11. 

Резултатите от одитните доклади (вкл. на органите на ЕС) и 

статуса на изпълнение на дадените препоръки, взети ли са 

предвид при изготвянето на ГСО?  

  

12. 

Изготвеният ГСО съответства ли на образеца, определен в 

Регламент (ЕС) № 1011/2014 г., и позволява ли да бъдат 

идентифицирани счетоводната година, фондът и 

програмата)? 

(В случай, че програмата се финансира от повече от един 

фонд, отчетите се изготвят поотделно за всеки един 

фонд). 

  

13. 

Всички количествени данни от отчета посочени ли са в 

евро, максимум с два знака след десетичната запетая? 

По какъв обменен курс СО превръща сумите в евро? (по 

Насоките EGESIF 15 0017-02, 25/01/2016 следва да се 

използва месечният счетоводен обменен курс на 

Комисията в месеца, през който разходът е бил отразен в 

отчетите на СО на съответната ОП) 

  

14. 

Има ли процедура, която да осигурява одитна следа за 

направени корекции по технически причини или поради 

технически грешки? 
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Идентифицирани отклонения и констатации по Критерий за оценка 13.1.): 

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

2. ...... 

Заключение за ефективност: ...... 

СЕКЦИЯ ІІ. 

Критерий за оценка: 13.2. Подходящи процедури, с които да 

се гарантира, че разходите, вписани в отчетите,отговарят 

на междинните плащания, декларирани през съответната 

счетоводна година, след корекции на техническите грешки и 

приспадане на всички неправомерни суми, установени чрез 

проверките на управлението и одитите, и приспаднати или 

събрани в рамките на съответната счетоводна година, и след 

временна отмяна на всички разходи, които подлежат на 

оценка на тяхната допустимост към датата на изготвяне на 

отчетите. 

 

Категория на критерия за оценка:  

 

Забележка: Виж Секция I 

1. 

Въведена ли е подходяща процедура, съгласно която 

отчетите за разходи се изготвят, проверяват и представят 

на Комисията, включително процедура за изпращането на 

окончателното заявление за междинно плащане в периода 

между 1 и 31 юли след края на предходната счетоводна 

година? 

Процедурата обхваща ли всички етапи от процеса по 

сертификация по „вертикала” и по „хоризонтала” от гледна 

точка на участниците (бенефициент, УО, СО) и 

представянето на информацията на ЕК? 
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2. 

Има ли правила осигуряващи достъпа до всякаква 

информация за операциите, необходими за целите на 

изготвянето и подаването на заявления за плащане, 

включително резултатите от извършените одити и  

проверките на управлението? 

  

3. 

В счетоводната система в компютризирана форма, която се 

използва като основа за заверка на разходите за 

счетоводната година пред Комисията: 

а) описано ли е събирането, препращането и проверката на 

данните/информацията на СО? 

б) осигурена ли е връзка между информационната и 

счетоводната система? Въведени ли са процедури за 

равнение на информацията в двете системи? 

  

4. 

Осигурена ли е необходимата детайлност на счетоводната 

система?  

а) Системата показва ли общите разходи по фонд и 

приоритетна ос? 

б) Дава ли възможност за проследяване на разпределението 

на наличните публични средства? 

в) Дава ли възможност за разпределяне на плащанията, 

направени от бенефициентите в съответната година? 
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5. 

Въведени ли са подходящи контролни процедури за 

проверка и равнение на: 

- общия размер на разходите, декларирани в 

окончателното заявление за плащане с разходите 

посочени в Приложение 1 към ГСО; 

- разходите, декларирани в окончателното заявление 

за междинно плащане за съответната счетоводна 

година с разходите декларирани в заявленията за 

междинни плащания за годината, увеличени с 

евентуални нови разходи и намалени с оттеглените 

и възстановени суми през счетоводната година; 

- включените в ГСО суми съответстват ли на сумите 

включвани в Годишните счетоводни отчети от 

предходни счетоводни години и Заявления за 

плащане към ЕК от началото на изпълнение на 

оперативната програма до крайната дата на 

счетоводната година, за която се отнася ГСО (с 

натрупване от началото на програмата за 

разходите, свързани с финансови инструменти 

съгласно чл. 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013); 

- включените в ГСО суми съответстват ли на сумите, 

включвани в Годишните счетоводни отчети от 

предходни счетоводни години и Заявления за 

плащане към ЕК от началото на изпълнение на 

оперативната програма до крайната дата на 

счетоводната година, за която се отнася ГСО (с 
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натрупване от началото на програмата за 

разходите, свързани с аванси, платени по държавни 

помощи съгласно чл. 131 (5) от Регламент (ЕС) № 

1303/2013); 

- отписаните и възстановени суми, сумите подлежащи 

на възстановяване, възстановените суми съгласно 

чл.71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и 

невъзстановимите суми за съответната счетоводна 

година; 

- общият размер на разходите, посочени в 

Приложение 8 на ГСО (Равнение на разходите) 

съответства на общата стойност на допустимите 

разходи, вкл. публичната част от тези разходи, както 

и общата сума на съответните плащания, направени 

към бенефициентите, които са били включвани в 

Заявления за плащане към ЕК през счетоводната 

година, както и приложените корекции по тях; 

- информацията за сертифицираните разходи в 

счетоводната система на СО с информацията, 

посочена в Приложения от 1-8 към ГСО. 

Равнени ли са всички посочени по-горе разходи и суми в 

проверяваните в одита ГСО?  

Идентифицирани отклонения и констатации по Критерий за оценка 13.2.): 

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

4. ...... 

Заключение за ефективност: ...... 
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Да/

Не/

НП 

Коментари/Референция 
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СЕКЦИЯ ІІI. 

Критерий за оценка: 13.3. Подходящи процедури, с които да 

се гарантира, че събраните суми, сумите, подлежащи на 

събиране, приспаднати от предишни искания за междинни 

плащания и несъбираемите суми са правилно отразени в 

счетоводните отчети. С процедурата следва да се гарантира 

водене на счетоводство на подлежащи на събиране суми и на 

сумите, приспаднати в резултат на отмяната на всички или 

на част от средствата за дадена операция. Събраните суми 

се внасят повторно преди приключването на програмата, 

като се приспадат от следващия отчет на разходите. 

 

Категория на критерия за оценка:  

 

Забележка: Виж Секция I 

1. 

Въведени ли са подходящи процедури за своевременно 

възстановяване на недължимо платени или надплатени 

суми, както и на неправомерно получени и неправомерно 

усвоени средства?  

  

2. 

Въведените процедури осигуряват ли воденето на 

счетоводство на възстановените суми, сумите, които 

подлежат на възстановяване, сумите, оттеглени от 

заявление за плащане, на неподлежащите на събиране 

суми? 

  

3. 

Въведените процедури включват ли проверка и СО 

извършил ли е проверка на : 

- отписаните от управляващия орган недопустими 

разходи по чл. 41, ал. 1 от Наредба № Н-3 от 

08.07.2016 г.; 
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Да/

Не/

НП 

Коментари/Референция 
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- възстановените суми през счетоводната година 

заедно с лихвата, включително възстановените суми 

и лихви по регистрирани дългове в предходни 

счетоводни години; 

- сумите, подлежащи на възстановяване към края на 

счетоводната година, включващи всички дължими 

суми по недопустими разходи, които са били 

сертифицирани в предходни счетоводни години и не 

са възстановени до края на счетоводната година, за 

която се отнася приключването, включително по 

отношение на разходи във връзка с неспазване на 

изискването за дълготрайност на проектите; 

- невъзстановимите към края на счетоводната година 

суми. 

4. 

Съществуват ли процедури за преглед и извършил ли е СО 

проверка на предоставената от Управляващият орган по 

електронен път информация, след края на счетоводната 

година, по чл. 55 от Наредба № Н-3 от 08.07.2016 г. на: 

- регистрираните дългове; 

- регистрираните сигнали за нередност, които са в 

процес на проверки за установяване достоверността 

на изложените в тях обстоятелства; 

- непредставена информация и предварителни одитни 

доклади по чл. 32, т. 1 и 2 от наредбата; 

- финансови корекции, определени в периода след 

  



Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА  ПРОЦЕДУРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ТЯХНАТА ПЪЛНОТА, 

ТОЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ 
 

  
Да/
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12 

края на счетоводната година, които се отнасят за 

разходи, заявени от сертифициращия орган за 

възстановяване от Европейската комисия съгласно 

приложение № 22 към наредбата; 

- извършени други корекции на разходите, включени 

във финалния междинен доклад по сертификация и 

декларация за допустимите разходи, вкл. причините 

за намаленията съгласно приложение № 23 от 

наредбата; 

- авансите, платени съгласно чл. 131, параграф 5 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 и включени в ДС и 

ДДР, в случай на настъпили промени спрямо 

информацията,представена с финалния МДС и ДДР 

към 30 юни, съгласно формата за този тип 

информация по приложение № 3 от наредбата; 

- намаления на включените разходи за финансови 

инструменти във финалния МДС и ДДР съгласно 

формата за този тип информация по приложение № 

3 от наредбата. 

 

Идентифицирани отклонения и констатации по Критерий за оценка 13.3.): 

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

6. ...... 

Заключение за ефективност: ...... 
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СЕКЦИЯ ІV. 

Критерий за оценка: 13.4. Отчетите се предоставят 

своевременно на УО за информация и на ОО за целите на 

тяхната оценка. За тази цел се определят подходящи 

вътрешни крайни срокове. 

Категория на критерия за оценка:  

 

Забележка: Виж Секция I 

1. 

Въведена ли е подходяща процедура за своевременно 

изготвяне и съгласуване на пакета документи по 

приключване: 

- годишен счетоводен отчет; 

- декларация за управлението; 

- годишно обобщение на окончателните одитни 

доклади и на извършените проверки; 

- годишен контролен доклад; 

- одитно становище. 

  

2. 

Получил ли е СО в определените срокове от УО: 

- финален МДС и ДДР за счетоводната година; 

- информацията по чл. 55, ал. 1 от Наредба № Н-3 от 

08.07.2016 г.; 

  

3. 
Извършена ли е проверка от СО на предоставената 

информация? Документирана ли е извършената проверка? 

  

4. 
Изготвен ли е проект/и на ГСО за всяка оперативна 

програма?  

  

5. 
Изпратени ли са проектите на ГСО на ОО и УО в 

определените срокове? (до 15 ноември на година „n+1“)  
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6. 

При извършването на корекции на ГСО и подготовката на 

окончателния ГСО, взети ли са под внимание представените 

от: 

1. Одитния орган: 

- Резултати от окончателните доклади от одита на 

операциите; 

- Информацията от проекта на ГКД и одитно 

становище; 

2. Управляващия орган: 

- Декларацията за управлението и 

- Годишното обобщение на окончателните одитни 

доклади и на извършените проверки.  

Документирани ли са извършените проверки? 

  

7. 
Резултатите от извършените корекции на ГСО, изпратени ли 

са на УО и Одитния орган? (до 31 януари на година „n+2“) 

  

8. 

СО извършил ли е окончателен преглед за съответствие на 

данните в окончателните документи по приключването 

(годишен счетоводен отчет, декларация за управлението, 

годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на 

извършените проверки, годишен контролен доклад и одитно 

становище). 

Документиран ли е извършения преглед? 

  

Идентифицирани отклонения и констатации по Критерий за оценка 13.4.): 

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

8. ...... 

Заключение за ефективност: ...... 
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СЕКЦИЯ V. 

Критерий за оценка: 13.5 Подходящи процедури, с които да се 

гарантира своевременното докладване на отчетите пред 

Комисията в съответствие с член 59, параграф 5 от 

Финансовия регламент. 

Категория на критерия за оценка:  

 

Забележка: Виж Секция I 

1. 

Изготвени ли са от съответните отговорни органи: 

- декларация за управлението по образец, съгласно 

приложение VІ от Регламент (ЕС) № 207/2015 г.; 

- годишно обобщение на окончателните одитни 

доклади и на извършените проверки по образец, 

съгласно Насоки на ЕК за изготвяне на декларация 

за управлението и годишно обобщение (EGESIF_15-

0008-03);; 

- годишен счетоводен отчет по образец, съгласно 

приложение VІІ от Регламент (ЕС) № 1011/2014 г.; 

- одитно становище по образец, съгласно приложение 

VІІІ от Регламент (ЕС) № 207/2015 г.; 

- годишен контролен доклад по образец, съгласно 

приложение ІХ от Регламент (ЕС) № 207/2015 г. 

  

2. 
Изготвените документи по т. 1, одобрени ли са от 

съответните ръководители на УО, СО и Одитния орган? 

  

3. 

Определено ли е лице/лица, отговорни за създаването на 

Годишен отчет в SFC 2014 и прикачването на приложимите 

документи? 

Спазва ли се срокът 12 февруари на година n+2? 
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4. 
Изпратен ли e от СО пакета документи по приключване до 

15 февруари на съответната година на ЕК чрез системата?  

  

Идентифицирани отклонения и констатации по Критерий за оценка 13.5.): 

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

10. ...... 

Заключение за ефективност: ...... 

 

 

 

Заключение за КИ 13:  

 

Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на ключовото изискване като вземете под внимание поставените оценки/категории по всички 

критерии за оценка от 13.1 до 13.5 – използвайте указанията и таблица 2 от Глава VІ. Одит на системите към Наръчника за одит на 

средствата от ЕС 2014 – 2020 г. 

 

 

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): 
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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: 

 

 

 

 

 


