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Код на ангажимента  

Ръководител на одиторския екип  

Одитор/и  

Цел на одитната процедура:  
Да се оцени адекватността на управленските верификации (КИ 4) в УО по ОП…  

(член 72, букви в) и з), член 125, параграф 4, буква а), член 125, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

Критерии за оценка на КИ: 

 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. и 4.5 от Указанията за Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на 

системите за управление и контрол в държавите членки (EGESIF_14-0010- 18/12/2014) и глава VІ от Наръчника за одит 

на средствата от ЕС 

Приложими вътрешни правила и 

процедури на УО/МЗ: 

(всички приложими вътрешни правила и процедури по Оперативните програми съфинасирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Европейския фонд за морско дело и рибарство 

и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица) 

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. Този контролен лист се попълва от ръководителя на одиторския екип или друг определен от ръководителя одитор!  

2. При липса на отклонение (или неприложимост на въпроса) в колона "Да/Не/НП" се посочва отговор „Да“ (съответно НП). В колона „Коментар/Референция” се 

представя допълнителна информация по преценка. Референция следва да бъде направена при въпросите за проверка, свързани със съдържанието на правилата на 

УО (секции от І до ІІІ). 

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

- критeрий, 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); 

- 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. 



Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 

 

Контролен лист за проверка на адекватността на управленските верификации  
 

2 
 

Потвърдените отклонения се оцветяват в жълто (целия ред).   

3. След преглед на установените и потвърдени отклонения, ръководителят на одиторския екип категоризира критерия за оценка, съгласно описаното в съответната 

секция от контролния лист. 

4. Определянето на категорията (оценката) на критериите за оценка и ключовото изискване се извършва от ръководителя на одиторския екип, като се вземат под 

внимание всички установени отклонения по КО и КИ. 

 

СЕКЦИЯ I 

Критерий за оценка  4.1. Управленските верификации трябва да включват: 

а.) Административни проверки по отношение на всяко подадено от бенефициентите 

заявление за възстановяване на средства: всички заявления за възстановяване на 

средства, представени от бенефициентите, трябва да бъдат подлагани на 

административни проверки от УО или МЗ към него преди сертифицирането, като 

проверките трябва да включват проверка както на самото искане, така и на 

съответните приложени към него разходооправдателни документи. Обхватът и 

видът на разходооправдателната документация, която следва да се изисква от 

бенефициентите за проверка, се основава на оценка на риска за всеки тип досие или 

получател; 

б.) Проверките на операциите на място от УО и МЗ към него трябва да се извършват 

когато проектът е в пълен ход и трябва да обхващат както физическия, така и 

финансовия напредък (например за мерки за обучение). 

 Категория на критерия за оценка:  

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. 

 

№ Въпрос  Да/ Не/  НП Коментар / Референция  

Административни проверки: 

1 В Наръчника на УО (последна версия......../) включени ли са процедури, които да 

изискват задължителна проверка на всяко подадено от бенефициента ИП? 

 

Реф. – в кои части/точки от Наръчника/правилата е 

включено посоченото изискване 
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2 УО изисква ли доказателства и извършва ли проверки, както следва: 

- дали продуктите и услугите, които са финансирани са получени; 

- дали разходите за тях са платени от бенефициента и отразени в счетоводната му 

система; 

- дали същите съответстват на приложимото законодателство и специфичните 

правилата на оперативната програма и съответната процедура, включително на 

правилата в областта на обществените поръчки, държавните помощи, околната 

среда, финансовите инструменти, устойчивото развитие, публичността, и 

изискванията за равни възможности и недискриминация? 

(опишете обхвата на административните проверки за верификация и изброите 

образците на КЛ, с които следва да се документират резултатите от 

проверките)     

3 УО регламентирал ли е ясно обхвата и вида на разходооправдателните документи, 

които бенефициентите следва да представят към искането за плащане? 

(посочете къде; информирани ли са бенефициентите)     

4 УО определил ли е адекватен подход за избор на извадка  и интерпретация на 

резултатите, в случай, че  документалната/административната проверка при 

верификация се извършва на база извадка? 

   

 5 УО определил ли е адекватни правила за контрол на извършената работа, в случай, 

че проверки за верификация са възложени на външен изпълнител? 

(Избройте сключените договори и обхвата на възложените услуги, методологията, 

по която се извършват проверките и определения ред за приемане на работата.)   

Проверки на място за физически и финансов напредък по проектите: 

5 Въведена ли е подходяща процедура, която гарантира, че проверките на място се 

извършват когато проектът е в процес на изпълнение и се проверява както 

физическия, така и финансовия напредък?   

 6 УО одобрил ли е адекватни правила, в случай, че извършва верификация по реда на 

чл. 125, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013? 

(УО, по своя преценка, може да не извършва проверките по административна 

проверка на ИП  и/или проверки на място по отношение на разходи за заплати, 

дължими осигуровки и командировки, потвърдени и отчетени от КОНКРЕТНИ 

БЕНЕФИЦИЕНТИ в искания за плащане, в случай че такъв вид разход вече е бил 

проверен  от УО и по него не са установени пропуски.)   
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Критерий за оценка 4.2: Когато проверките на отделни операции на място се 

извършва на извадков принцип, честотата и обхватът на проверките на място 

трябва да са пропорционални на размера на публичната подкрепа за дадена операция 

и на равнището на риска за СУК, установен от УО и МЗ към него при 

административните проверки и от ОО при одитите. Регистрите трябва да 

описват използвания метод за подбор на извадките, да идентифицират избраните 

операции и да дават обща представа за заключенията от проверките и 

установените нередности. 

 Категория на критерия за оценка:  

 

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. 

№ Въпрос  Да/ Не/  НП Коментар / Референция 

7 Има ли утвърден план за извършване на проверките на място? Планът за проверки 

на място въведен ли е в ИСУН до 31 януари за съответната година? 
  РОЕ 

8 В плана за проверки на място, включени ли са проверки за наблюдаване принципа 

за устойчивост? 

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

9 

При планирането използвана ли е оценка на риска, съгласно утвърдена 

методология? 

(Когато проверките на място се извършват на извадков принцип,  управляващият 

орган трябва да поддържа данни, които описват и обосновават метода за подбор на 

извадката)  

При оценката на риска, с цел определяне на честотата и обхвата на проверките на 

място, взети ли са под внимание, както следва: 

-приключилите проекти и проектите в процес на изпълнение; 

-размера на публичната подкрепа за дадена операция;  

-риска от наличие на нередности и/или измами; 

-равнището на риска, установен от УО при административните проверки и одити 

от Одитния орган за системите за управление и контрол като цяло?    

10 Прилаганата  методология за оценка на риска осигурява ли адекватен обхват 

(достатъчен брой) проверки на място?    
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11 В случай на актуализация на годишния план за проверки на място, спазена ли е 

съответната процедура?   
 

12 

Изпълнява ли се плана за проверките на място в съответствие с графиците?    

13 УО одобрил ли е адекватна процедура за проследяване на предприетите действия 

по констатираните от него или други органи отклонения?   

14 Изготвен ли е регистър за отразяване на резултатите от проверките на място, който 

съдържа информация за:   

- датата на проверката, обхвата на извършената работа и резултатите от нея (с 

данни за установените нередности/индикатори на измама); 

- проследяването на отклоненията, включително предприетите действия по 

отношение на установените нередности?   

15. Регистърът съдържа ли информация за констатираните от Одитния орган 

нередности и предприетите във връзка с тях действия?   

СЕКЦИЯ ІІI. 

Критерий за оценка 4.3: Трябва да са въведени писмени процедури и подробни 

контролни листове, които да бъдат използвани за верификация с цел установяване 

на всички съществени неточности. Това означава, че като минимум контролните 

листове трябва да съдържат проверки за: 

а. правилността на искането за плащане от бенефициентите; 

б.периода на допустимост; 

в.съответствието с одобрения проект; 

г. съответствието с одобрения процент на финансиране (ако е приложимо); 

д. съответствието с приложените  правила за допустимост и европейски и 

национални правила в областта на обществените поръчки, държавните помощи, 

околната среда, финансовите инструменти, устойчивото развитие, 

публичността, и изискванията за равни възможности и недискриминация; 

е. действителността на проекта, включително физическия напредък на продукта 

или услугата и съответствието с условията на договора за предоставяне на 

безвъзмездна помощ и показателите за краен продукт и резултат; 

ж. декларираните разходи и наличието и съответствието на одитна следа за 

редица разходни позиции; 

з. отделната счетоводна система или подходящия счетоводен код за всички 

транзакции, свързани с дадена операция, за операции, средства по които се 

възстановяват въз основа на действително извършените допустими разходи. Тази 

Да/Не/ 

НП 

Категория на критерия за оценка:  

 

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. 
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отделна счетоводна система или подходящи счетоводни кодове позволяват 

проверка на (1) правилното отнасяне на разходите, които са само отчасти 

свързани със съфинансираната операция, и (2) определени типове разходи, които се 

считат за допустими само в определени граници или пропорционално на други 

разходи. 

№ Въпрос Да/ Не/  НП Коментар / Референция 

14 УО въвел ли е писмени процедури и подробни контролни листове, които 

задължително да се използват при верификация (за административни проверки и 

проверки на място за физически и финансов напредък), с цел разкриване на 

всички съществени неточности? 
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15 Контролните листове съдържат ли проверки минимум за: 

а. правилността на заявлението за възстановяване на средства; 

б.периода на допустимост; 

в. съответствието с одобрения проект; 

г. съответствието с одобрения процент на финансиране (ако е приложимо); 

д. съответствието със съответните правила за допустимост и европейски и 

национални правила в областта на обществените поръчки, държавните помощи, 

околната среда, финансовите инструменти, устойчивото развитие, публичността, 

и изискванията за равни възможности и недискриминация; 

е. действителността на проекта, включително физическия напредък на продукта 

или услугата и съответствието с условията на договора за предоставяне на 

безвъзмездна помощ и показателите за краен продукт и резултат; 

ж. декларираните разходи и наличието и съответствието на одитна следа за 

редица разходни позиции; 

з. отделната счетоводна система или подходящия счетоводен код за всички 

транзакции, свързани с дадена операция, за операции, средства по които се 

възстановяват въз основа на действително извършените допустими разходи. Тази 

отделна счетоводна система или подходящи счетоводни кодове позволяват 

проверка на (1) правилното отнасяне на разходите, които са само отчасти 

свързани със съфинансираната операция, и (2) определени типове разходи, които 

се считат за допустими само в определени граници или пропорционално на други 

разходи. 

  (Реферирайте към КЛ и № на въпрос/въпроси за пълнота по 

всяка буква) 

16 УО въвел ли е правила за регистриране на всяко ИП в информационната система 

ИСУН?  

    

СЕКЦИЯ ІV.   
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Критерий за оценка 4.4: Трябва да се съхраняват доказателства за: 

a. административните проверки и проверките на място, включително 

извършената работа и получените резултати; 

б. проследяването на установените констатации. 

Тези данни представляват подкрепяща документация и информация за годишното 

обобщение, което трябва да бъде изготвено от УО. 

 Категория на критерия за оценка:  

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. 

№ Въпрос Да/ Не/  НП Коментар / Референция 

 

Всички ИП от извадката регистрирани ли са в ИСУН? 

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП) 

   Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 

17 Съхраняват ли се доказателства от извършените административни проверки и 

проверките на място, включително извършената работа и получените резултати  

по ИП от извадката? 

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП) 

 Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 

18 При извършените от УО административни проверки и проверки на място по 

проверяваните ИП от извадката, констатирани ли са всички съществени 

отклонения (с финансово влияние), установени от Одитния орган? 

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП. В колона 

коментари/референции опишете разликите, определете тяхната същественост 

и анализирайте финансовото им влияние.) 

   Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 

19 Когато УО е констатирал отклонение с финансово влияние предприел ли е 

адекватни корективни действия? 

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП. В колона 

коментари/референции опишете разликите, определете тяхната същественост 

и анализирайте финансовото им влияние.) 

   Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 
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20 Информацията за регистрирани нередности по ИП от извадката, съответно за 

дължими суми и възстановявания по тях, въведена ли е в информационната 

система (ИСУН, др.) и счетоводната система на УО? 

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП. В колона 

коментари/референции опишете разликите, определете тяхната същественост 

и анализирайте финансовото им влияние.) 

   Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 

СЕКЦИЯ V. 

Критерий за оценка 4.5: Трябва да са въведени одобрени от УО процедури за 

осигуряване на това, че СО получава цялата необходима информация за 

извършените за целите на сертифицирането проверки. 

Проверките на управлението трябва да приключват навреме за разходите, 

сертифицирани в отчетите за дадена счетоводна година. 

Да/Не/ 

НП 

Категория на критерия за оценка:  

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. 

№ Въпрос Да/ Не/  НП Коментар / Референция 

21 Спазени ли са приложимите срокове за верифициране на разходите по ИП, 

попаднали в извадката? 

 

  Реф. към таблицата за проверка на сроковете за всички ИП 

от извадката. Допълнителна референция към таблицата с 

констатации. 

22 Верифицираните разходи по ИП от извадката отразени ли са в счетоводната 

система на УО? 

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП. В колона 

коментари/референции опишете разликите, определете тяхната същественост 

и анализирайте финансовото им влияние.) 

  Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 
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23 Верифицираните разходи, публичен принос, изплатени ли са по сметката на 

бенефициента преди включването им в доклад по сертификация? 

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП. В колона 

коментари/референции опишете разликите, определете тяхната същественост 

и анализирайте финансовото им влияние.) 

  Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 

24 Изплащането на разходите към бенефициента отразено ли е в счетоводната 

система на УО?  

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП. В колона 

коментари/референции опишете разликите, определете тяхната същественост 

и анализирайте финансовото им влияние.) 

  Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 

25 Посочените в доклада за сертификация разходи по ИП от извадката, съответстват 

ли на размера на верифицираните разходи по тях? 

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП. В колона 

коментари/референции опишете разликите, определете тяхната същественост 

и анализирайте финансовото им влияние.) 

  Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 

26 Изпратена ли е от УО на СО информация относно извършените проверки/одити 

от други контролни органи извън УО, както и за резултатите от тях? 

    

27 Налична ли е в УО/ИСУН информация за верифицираните, неверифицираните, 

сертифицираните, несертифицираните разходи, както и финансовите корекции по 

всеки договор с изпълнител, за който са включени разходи в проверяваното ИП?  

(Обобщена информация от контролните листове за проверка на ИП. В колона 

коментари/референции опишете разликите, определете тяхната същественост 

и анализирайте финансовото им влияние.) 

   Реф. към № на въпроса и КЛ за проверка на проект, в които 

е налице отклонение! Допълнителна референция към 

таблицата с констатации. 

28 Докладът по сертификация и декларацията за допустимите разходи, в които са 

включени ИП от извадката, подписани ли са от ръководителя на УО, изпратени ли 

са в съответните срокове на Сертифициращия орган, включително и по 

електронен път и съответно отразени ли са в ИСУН? 

(Наредба Н-3/ 08.07.2016); 

- Междинният доклад по сертификация и декларацията за допустимите разходи 

изпратени ли са в срок до 10-я работен ден на всеки месец, в рамките на 

счетоводната година на Сертифициращия орган? 

- Финалният междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите 

разходи за всяка счетоводна година изпратени ли са от УО на Сертифицирация 

орган до 10 юли?) 

 

    

 


