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Код на ангажимента  

Ръководител на одиторския екип  

Одитор/и  

 

 

Контролен лист  

за проверка на извършената оценка на риска от измами от УО и мерките за ограничаване на рисковете от измами 

 

Цел на одитната процедура:  

1 Да се оцени ефективността на Ключово изискване 7: Ефективно прилагане на пропорционални мерки 

за борба с измамите  

(Член 72, буква з), член 122, параграф 2, член 125, параграф 4, буква в) от Регламент (EО) № 1303/2013 

г.); 

2. Да се оцени дали управляващият орган е въвел ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите при 

отчитане на установените рискове. 

 

 

КИ 7:“ Ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите  

Критерии за оценка:7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. и 7.7 от Указанията 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 
(Член 72, буква з), член 122, параграф 2, член 125, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

1. Насоки  за оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите (EGESIF_14-

0021-0016/06/2014) /Насоките на  Комисията/: 

-  Annex1 („Annex 1 tool) „Инструмент за оценка на риска от измами и указания за използването на 

инструмента“; 

-  Annex1 („Annex 1.docx“) -  Указания за прилагане на инструмента за оценка на риска от измами; 

-  Annex 2 „Препоръчителни ограничителни контролни мерки“; 

-  Annex 3 „Образец на политика за борба с измамите“; 

- Annex 4 „Контролен списък за одитния орган“. 

2. Guidance note on fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud measures (3769073 - 

19/12/2013) 
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Приложими вътрешни правила и 

процедури на УО/МЗ: 
 

Прегледани документи: 

 

 

 

Инструкции:  

(Настоящият контролен лист е изготвен на база Annex 4 „Контролен списък за одитния орган“ към Насоки  за оценка на рискa от измами и 

ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите (EGESIF_14-0021-0016/06/2014) 
 

ВАЖНО: 

УО извършва самооценка на риска от измами, използвайки  инструмента за оценка на риска от измами, представен в Annex1към Насоките на 

Комисията относно прилагането на член 125, параграф 4, буква (в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

В Annex1 („Annex 1 tool“) са изброени специфичните рискове за всеки от трите основни ключови процеси, представен е инструментариум за 

оценката им и контролни дейности:   

- избор на проекти (работен лист 1); 

- изпълнение на проектите от бенефициентите (с акцент - обществени поръчки; изпълнение на договорите и разходи за 

възнаграждения) (работен лист 2); 

- сертифициране (верифициране на разходи от УО) и изплащане на разходите (работен лист 3). 

 

Към Насоките има указания, как да се използва инструмента за оценка на риска от измами („Annex 1.docx“) 

 
В резултат от оценката на риска от измами УО определя специфичните рискове, по отношение на които самооценката установява, че не се прави достатъчно, за да 

се намали вероятността или влиянието/въздействието на потенциално измамна дейност до допустимо ниво. Оценката на риска от измами служи като основа за 

противодействие на недостатъците чрез избиране на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите от списъка с препоръчителните ограничителни 

контролни мерки (Annex 2 към Насоките на Комисията). В някои случаи УО може да стигне до заключението, че повечето остатъчни рискове са отстранени и 

поради това са необходими много малко или никакви допълнителни мерки за борба с измамите. При всички сценарии на оценка ще се  очаква УО да представи доводи в 

подкрепа на своите заключения. 

 



Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ  ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОПОРЦИОНАЛНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ  
 

  
Да/Не/ 

НП 
Коментари/Референция 

  

 

 

 

 

3 

  Изготвено Проверено 

С.0 Установени несъответствия/отклонения/пропуски (Регистър 

на проблемите) 

 

 

 

С1.1 Процес на оценка на риска от измами /Процес на оценяване   

С1.2 Оценка на присъщия риск /Присъщ риск/Брутен риск   

С1.3 Съществуващ контрол и остатъчен риск (Net Risk)   

С1.4 План за действие (Action Plan)/ реакция спрямо съществените 

рискове /нивото на излагане на риск (the net level of risk 

exposure)  

  

 

C.0 - Регистър на проблемите 
Реф. 

номер 

на 

проверка 

Установен проблем Отговор от УО Разрешен 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

С1.1 Процес на оценка на риска от измами/Процес на оценяване 

1 Екипът за самооценка (работната група за оценка на риска от  Did the assessment team contain people with appropriate knowledge and 
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измами) съставен ли е от лица, които притежават подходяща 

квалификация/познания и опит в областта на рисковете от 

измами и свързаните с тях реакции; модел и оперативна 

ефективност на контролните мерки, оценка на риска от 

измами?   

 

Работната група следва да включва: 

 - служители от структурните звена в УО, ангажирани с 

различни отговорности, които обхващат всички ключови 

процеси: избор на операции/избор на проекти, верификация -

административни проверки и проверки на място, плащания; 

- представители на Сертифициращия орган и други органи 

(ЦКЗ за ЕСИФ - дирекции „Програмиране на средствата от 

Европейския съюз“, „Мониторинг на средствата от 

Европейския съюз“ и „Информация и системи за управление 

на средствата от  Европейския съюз“); 

- представители на АФКОС (Дирекция „Защита на 

финансовите интереси на Европейския съюз" в МВР); 

- представители на други специализирани структури, които 

имат опит в борбата с измами и оценката на риска от 

измами; 

- представители на Одитния орган, като наблюдатели и 

консултанти без право на глас. 

experience of: fraud risks and associated responses, the design and 

operating effectiveness of controls, risk assessments? 

 

2 Да се прецени дали времето и ресурсът използвани от УО при 

самооценката (оценката на риска от измами) са били 

достатъчни  за осигуряване на съдържателно и надеждно 

задание?   

(Да се прегледат  документите от извършената самооценка: 

дали са обхванати основните процеси и рискове, съгласно 

 Was an adequate amount of time and resource spent on the exercise for it to 

be a meaningful and credible exercise? 
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Annex 1 от Насоките; издадени вътрешни актове за 

определяне на задължения и отговорности по оценката на 

риска от измами и за одобряване на резултатите от нея; 

срокове за изпълнение; разпределяне на отговорностите по 

оценката и плановете за действие, квалификация и длъжност 

на служителите; протоколи от работата; присъствени 

списъци; други документи свързани с този процес; документи, 

които отразяват резултатите от оценката, планове за 

действие и др.) 

3 Съхраняват ли се доказателства, че при оценката на риска са  

взети предвид източници на информация, като одитни 

доклади, доклади за установени измами от компетентни 

органи, самооценка на контрола, регистрирани нередности и 

др.? 

 Is there evidence that sources of information such as audit reports, fraud 

reports and control self-assessments were taken into account during the risk 

assessment process? 

4 Съхраняват ли се достатъчно документи/доказателства от 

самооценката на УО (оценката на риска от измами) които 

позволяват ясен преглед на направените заключения? 

 

 Was the self-assessment process clearly documented, allowing for clear 

review of the conclusion reached? 

5 Съществуват ли доказателства, че ръководството на УО/на 

оперативната програма  наблюдава и/или участва по подходящ 

начин в процеса, одобрява резултатите от оценката и приема 

целевото ниво на излагане на риск (the net level of risk 

exposure)? 

 Is there evidence that senior management had adequate oversight and/or 

involvement in the process and that approved the net level of risk 

exposure? 

С1.2 Оценка на присъщия риск  

 Подбор на извадка: 

Изберете извадка от референтните номера на рисковете 

от инструмента за оценка на риска от измами. Тази 

извадка следва: 

- да обхваща всички процеси:  
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1) избор на проекти,  

2) изпълнение на проектите (вкл. обществени поръчки; 

изпълнение на договорите и разходи за възнаграждения),  

3) верифициране и изплащане на разходите и  

4) възлагане на обществени поръчки от УО (когато е 

приложимо- Техническа помощ) 

- да включва рискове във всички категории на присъщия 

риск (нисък, среден и висок/приемливи, значителни и 

критични). 

За всеки от тези рискове направете следните проверки: 

1 Проверете степента на влияние на присъщия риск спрямо 

таблиците за определяне на степени в Насоките на  

Комисията (виж. Указанията, как да се използва 

инструмента за оценка на риска от измами -„Annex 

1.docx“ и инструмента „Annex 1 tool“). 

 

 Степента съответства ли на: 

- обясненията, представени от екипа за оценка; 

- подкрепящите доказателства, представени от екипа за 

оценка; 

- вашата преценка относно средата на присъщия риск. 

 Проверете степента на въздействие на риска (БРУТЕН) спрямо 

таблиците за определяне на степента в „Насоки относно оценката на 

риска от измами“. Степента съответства ли на: 

- обясненията, представени от екипа за оценка; 

- подкрепящите доказателства, представени от екипа за оценка 

-вашите познания относно средата на БРУТНИЯ риск. 

2 Проверете степента на вероятност на присъщия риск спрямо 

таблиците за определяне на степени в Насоките на  

Комисията (виж. Указанията, как да се използва 

инструмента за оценка на риска от измами -„Annex 

1.docx“ и инструмента „Annex 1 tool“). 

  

Степента съответства ли на: 

- обясненията, представени от екипа за оценка; 

- подкрепящите доказателства, представени от екипа за 

 Проверете степента на вероятност на риска (ПРИСЪЩ/БРУТЕН) 

спрямо таблиците за определяне на степента в „Насоки относно 

оценката на риска от измами“. Степента съответства ли на: 

- обясненията, представени от екипа за оценка; 

- подкрепящите доказателства, представени от екипа за 

оценка; 

- вашите познания относно средата на БРУТНИЯ (ПРИСЪЩИЯ) риск. 
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оценка; 

- вашата преценка относно средата на присъщия риск. 

3 Правилно ли е изчислен и категоризиран общият присъщ   

риск, като нисък, среден, висок?  (приемлив, значителен, 

критичен или нисък, среден, висок)? 

 Правилно ли е изчислен общият БРУТЕН ()  риск и правилно ли е 

степенуван (приемлив, значителен, критичен)? 

С1.3 Съществуващ контрол и остатъчен риск (Net Risk) / Съществуващ контрол и нетен риск 

 Подбор на извадка: 

Изберете извадка от рисковете от инструмента за оценка 

на риска от измами. Тази извадка следва: 

- да обхваща всички процеси:  

1) избор на проекти,  

2) изпълнение на проектите (вкл. обществени поръчки; 

изпълнение на договорите и разходи за възнаграждения),  

3) верифициране и изплащане на разходите и  

4) възлагане на обществени поръчки от УО (когато е 

приложимо- Техническа помощ) 

- да включва рискове в категориите „среден“/„значителен“ 

и „висок“/„критичен“ на присъщия риск. 

За всеки от тези рискове направете следните проверки: 

   

1 Проверете данните относно съществуващите контролни 

мерки, които екипът за оценка е документирал. За всяка от тях 

потвърдете следното: 

  

а Тези контролни мерки налице ли са?    

б Съгласни ли сте с отговора на екипа за оценка на въпроса дали 

са документирани доказателства за осъществяването на  

контролните мерки?  

Съществуват ли документални доказателства в подкрепа на 
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това? 

в Съгласни ли сте с отговора на екипа за оценка на въпроса дали 

контролните мерки се проверяват редовно?  

Съществуват ли документални доказателства в подкрепа на 

това? 

  

2 Проверете определената степен за ефекта от съчетаване на 

контролните мерки върху влиянието на присъщия риск.  

 

Степента съответства ли на:  

- вашите познания относно ефективността на модела на 

контролните мерки за ограничаване на специфичния риск за 

процеса; 

- подкрепящите доказателства, които потвърждават, че 

контролните мерки функционират ефективно (от проверките, 

извършени от УО, ОО, вътрешния одит или друг одитен 

орган). 

  

3 Проверете определената степен за ефекта от съчетаване на 

контролните мерки върху вероятността на присъщия риск.  

 

Степента съответства ли на: 

- вашите познания относно ефективността на модела на 

контролните мерки за ограничаване на специфичния риск; 

- подкрепящите доказателства, които потвърждават, че 

контролните мерки функционират ефективно (от проверките, 

извършени от УО, ОО, вътрешния одитор или друг одитен 

орган). 

  

4 Правилно ли е изчислен и категоризиран общият остатъчен   

риск, като нисък, среден, висок?  (приемлив, значителен, 

критичен или нисък, среден, висок)? 
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С1.4 План за действие (Action Plan)/ реакция спрямо съществените рискове /нивото на излагане на риск (the net level of risk exposure) 

 Подбор на извадка: 

Изберете извадка от  рисковете от инструмента за оценка 

на риска от измами. Тази извадка следва: 

- да обхваща всички процеси:  

1) избор на проекти,  

2) изпълнение на проектите (вкл. обществени поръчки; 

изпълнение на договорите и разходи за възнаграждения),  

3) верифициране и изплащане на разходите и  

4) възлагане на обществени поръчки от УО (когато е 

приложимо- Техническа помощ) 

- да включва рискове в категориите степени „значителен“ 

и „критичен“ на остатъчния риск. 

За всеки от тези рискове направете следните проверки: 

   

1 Проверете определената степен за ефекта от планираните нови 

контролни мерки върху влиянието на остатъчния риск.  

 

Степента съответства ли на: 

- вашите познания относно ефективността на модела на 

контролните мерки за ограничаване на специфичния риск. 

  

2 Проверете определената степен за ефекта от планираните нови 

контролни мерки върху вероятността на остатъчния риск.  

 

Степента съответства ли на: 

- вашите познания относно ефективността на модела на 

контролните мерки за ограничаване на специфичния риск; 

  

3 Правилно ли е изчислен общият целеви риск (Target risk), 

нивото на риск към което ръководството се стреми  и 

правилно ли е категоризиран (нисък, среден и висок/приемлив, 

  



Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ  ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОПОРЦИОНАЛНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ  
 

  
Да/Не/ 

НП 
Коментари/Референция 
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значителен, критичен)? 

4 Планираните допълнителни контролни мерки изглеждат ли 

оптимални и добре обмислени? 

  

Идентифицирани отклонения и констатации: 

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

2...... 

Заключение за ефективност: ...... 

 

  
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: 

 

 

 

 

 


