
Годишно обобщение, обхващащо финансовата година 2010

Аз, доплуподписалият, Томислав Дончев,  представител на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет, надлежно назначен от България по силата
на Постановление № 70 на Министерския съвет на Република България от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за изготвяне на годишното обобщение за
структурните действия на Европейските фондове за рибарство „Фондовете", декларирам, че:

1. Сертифицирани разходи през годината  2010

1.1 за програмния период 2007—2013 г.

a)  през годината 2010 чрез SFC2007 бяха декларирани всички разходи от сертифициращте органи като те съответстват на критериите за допустимост на разходите, посочени в член 56 oт  Регламент
(EО) № 1083/2006 и член 55 oт Регламент (EО) № 1198/2006 и бяха изплатени от бенефициерите по време на изплнението на операциите, подбрани в рамките на оператвната програма в съответствие с
условията за предоставяне на публично участе по силата на член 78, параграф 1 от Регламенти (EО) № 1083/2006 и № 1198/2006.

Подтърждавам, че регистрираните разходи в националните информационни системи за финансов мониторингсъответстват на сумите, докладвани в SFC 2007, с изключнение на следните разлики:

Taблица 1.2.1 — 2000—2006 г. Сертифицирани разходи (1) и декларирани на Комисията през годината 2010 за Структурните фондове (некумулативни суми, в )

1.2  за програмния период 2000—2006 г.

a) всички разходи, включени в таблици 1.2.1 и 1.2.2 по-долу бяха декларирани от разплащателните органи през годината 2010 като съответстващи на целите, посочени в съответните решения на
Комисията за одобряване на програмата или на проекта, както и на разпоредбите съответно от Регламент (ЕО) № за Структурните фондове и от Регламент (EО) № 1164/1994 за Фонда за сближаване.

Проект Общо сертифицирани разходи (публично и частно финансиране)

2000BG16PPE001 17 916 906,00

2000BG16PPE002 0,00

2000BG16PPE003 3 433 887,00

2000BG16PPT001 0,00

2000BG16PPT002 0,00

2001BG16PPA001 0,00

2001BG16PPE004 0,00

2001BG16PPE005 0,00

2001BG16PPE006 1 471 856,00

Taблица 1.2.2 — 2000—2006 г. Сертифицирани разходи и декларирани на Комисията за годината 2010 за Фонда за сближаване (некумулативни, в )

Ref. Ares(2011)168617 - 15/02/2011



Проект Общо сертифицирани разходи (публично и частно финансиране)

2001BG16PPE008 0,00

2001BG16PPT003 44 776 269,00

2001BG16PPT004 81 419 410,00

2002BG16PPA002 435 280,00

2002BG16PPA003 0,00

2002BG16PPE009 1 558 223,00

2002BG16PPE010 2 917 344,00

2002BG16PPE011 1 950 617,00

2002BG16PPE012 5 817 538,00

2002BG16PPE013 9 201 158,00

2002BG16PPE014 581 646,00

2002BG16PPE015 2 827 501,00

2002BG16PPE016 9 540 088,00

2002BG16PPE017 3 180 955,00

2002BG16PPE018 10 484 968,00

2003BG16PPA004 0,00

2003BG16PPE019 0,00

2004BG16PPT005 30 168 002,00

2005BG16PPA001 0,00

2005BG16PPA002 2 060 167,00

2005BG16PPA003 0,00

2005BG16PPA004 2 756 368,00

2005BG16PPE001 5 733 141,00

2005BG16PPE003 0,00

2005BG16PPE004 9 077 911,00

2005BG16PPE006 16 966 022,00

2006BG16PPA001 3 017 011,00



Проект Общо сертифицирани разходи (публично и частно финансиране)

2006BG16PPA002 790 764,00

2006BG16PPA003 318 348,00

Общо всичко КФ 268 401 380,00

Taблица 2.1.1 — 2007—2013 г. Обобщение на одитните становища  (2)

Оперативна програма Равнища на грешките (от одити на операции)
Одиторско становище (становище без резерви /
становище с резерви / отрициталено становище /
отказ за даване на становище (3) )

Количествено определяне на
недостатъци/нередности

Необходими квалификации

Предприети мерки (за системни проблеми)

2007BG14FPO001 (ЕФР) 0,00неквалифицирано становище

N/A

0,00

N/A

2007BG161PO001 (ЕФРР/КФ) 6,00Квалифицирано становище

По отношение на  процедурите по верификация на разходи по договори за обществени поръчки. Установени са грешки в 17 от общо одитираните 43  проекта.

1 360 204,00

УО е приел да  приспадне всички суми от колона 4 от следващи доклади по сертификация.

2007BG161PO002 (ЕФРР/КФ) 0,00неквалифицирано становище

N/A

15 221,00

УО орган е приел и е приспаднал от следващ доклад по сертификация през 2010 г. всички суми.

2007BG161PO003 (ЕФРР/КФ) 9,00Квалифицирано становище

По отношение на един аспект на процедурите по верификация по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.

160 441,00

УО е предприел действия за подобряване на процедурата по верификация и ще приспадне всички суми по колона 4 от следващи доклади по сертификация.

2. Одитна дейност през годината 2010

Одитната информация, включена в раздели 2.1 и 2.2 по-долу е цялостна и представлява точно обобщение на одитната дейност и на оценката, предоставена от съответните одитни органи.

2.1 за програмния период 2007—2013 г.



Оперативна програма Равнища на грешките (от одити на операции)
Одиторско становище (становище без резерви /
становище с резерви / отрициталено становище /
отказ за даване на становище (3) )

Количествено определяне на
недостатъци/нередности

Необходими квалификации

Предприети мерки (за системни проблеми)

2007BG161PO004 (ЕФРР/КФ) 0,00неквалифицирано становище

N/A

146 697,00

УО е приел да приспадне всички суми от колона 4 от следващи доклади по сертификация.

2007BG161PO005 (ЕФРР/КФ) 18,00Квалифицирано становище

По отношение на  процедурите за верифициране на разходи, съответстващи на правилата за допустимост и на законодателството за обществените поръчки. Установени
грешки с финансово изражение по 7 проекта от 39 одитирани.

3 070 531,00

УО е приел да приспадне всички суми от колона 4 от следващи доклади по сертификация и да извърши повторна проверка на обществените поръчки по проекти,
непопаднали в одитираната извадка.

2007BG051PO001 (ЕСФ) 5,00Квалифицирано становище

По отношение на процедурите по верификация на разходи по договори за обществени поръчки. Установени са грешки по 5 от общо одитираните 73  проекта.

1 269 062,00

УО е приел да приспадне всички суми от колона 4 от следващи доклади по сертификация и да извърши повторна проверка на проведените процедури за възлагане на
обществени поръчки в неодитираните проекти, договорени от МЗ Министерство на образованието младежта и науката.

2007BG051PO002 (ЕСФ) 1,00Квалифицирано становище

По отношение на процедурите по верификация на разходи по договори за обществени поръчки. Установени грешки по 26 от общо одитираните 81 проекта.

498 057,00

УО е приел да приспадне всички суми от колона 4 от следващи доклади по сертификация и да извърши повторна проверка на проведените процедури за възлагане на
обществени поръчки в неодитираните проекти.

Списък на всички одитни становища и съответната информация от годишните доклади за контрол представени до 31 декември на година N съгласно член 62 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 61 на
Регламент (ЕО) № 1198/2006 за одитна година 1/7/N-1  30/6/N (отнася се за всички програми). Когато държава-члнка предпочете да групира програмите заедно за общи системи, тогава тази информация може
да бъде предоставена по групи от програми и съответна обозначена.

(2)

(3) Уникален за година 2009—вж. информационната бележка в годишния доклад за контрола.

Taблица 2.1.2 — 2007—2013 г. Резултатите от системните одити, извършени между 1 юли и 31 декември г. 2010.(4)

Оперативна програма
Количествено
определяне на
недостатъци/нередности

Дата от одит Органи, обект на одит

Необходими квалификации

Предприети мерки (за системни проблеми)

Заключение на системата



Оперативна програма
Количествено
определяне на
недостатъци/нередности

Дата от одит Органи, обект на одит

Необходими квалификации

Предприети мерки (за системни проблеми)

Заключение на системата

Установени са слабости при функционирането на ключово изискване (КИ) 2 „Адекватни процедури при избор на операции” и КИ 4 „Адекватни управленски верификации”.
Формулирани са общо 10 констатации, като 2 - съществени, 4 -второстепенни и 4 - с ниско ниво на същественост. Съществената констатация по КИ 2 се отнася до
осигуряване на адекватна и своевременна информация за производството и улова на различните видове аквакултури с цел оценка на изискването проектите да не водят
до свръхпроизводство на аквакултури от определен вид. Съществената констатация по КИ 4 е свързана с неефективното прилагане на процедурите за контрол върху
делегираните функции от УО на МЗ.

УО е приел дадените 10 препоръките и е представил на Одитния орган одобрен на 10 януари 2011 г. адекватен план за действие, съдържащ конкретни мерки, срокове за
изпълнение и отговорни лица.

2007BG14FPO001 (ЕФР) 28/12/2010
Дирекция „Европейски фонд за рибарство” в Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури – Управляващ орган; Разплащателна агенция в Държавен фонд
„Земеделие” – Междинно звено

Квалифицирано становище 0,00

N/A

N/A

2007BG161PO001 (ЕФРР/КФ) N/A 0,00

N/A

N/A

2007BG161PO002 (ЕФРР/КФ) N/A 0,00

N/A

N/A

2007BG161PO003 (ЕФРР/КФ) N/A 0,00

N/A

N/A

2007BG161PO004 (ЕФРР/КФ) N/A 0,00

Установени са слабости при функционирането на КИ 4, както и слабости в дизайна на процедурите за избор на проекти по КИ 2. Формулирани са общо 25 констатации: 5
съществени, 13 второстепенни и 7 с ниско ниво на същественост.  Съществените се отнасят до КИ 4 „Адекватни управленски верификации” и са свързани с: •липса на
разписана процедура за налагане на финансови корекции от УО по ОПОС;•пропуски в дизайна и ефективността на процедурата за верифициране на разходи по ос 4
„Техническа помощ”;•пропуски при осъществяване на проверките на място от МЗ;•пропуски при осъществяване на контрол върху процедурите за обществени поръчки за
целите на верификацията от МЗ;•индикатори за измама в един от проектите.

УО е приел дадените 25 препоръки и е изпълнил 21 от тях. Останалите 4 препоръки са в процес на изпълнение, съгласно утвърден план за действие. - Разписана е
процедура за налагане на финансови корекции, която е одобрена на 30.07.10 г.; - Разработена е нова процедура за верифициране на разходите по ос 4 „Техническа
помощ” на ОПОС, която ще бъде одобрена до 31.01.2011 г.;- Извършена е актуализация и допълнение на контролния лист за проверки на място на МЗ, който ще бъде
одобрен до 31.01.2011 г.;- Допълнени са контролните листове на отдел „Предварителен контрол” на МЗ, одобрени на 03.09.2010 г. Извършва се повторна проверка на
тръжните процедури, които са били обект на контрол от отдел ПК на МЗ през 2009 г. и въз основа на получените резултати ще бъдат наложени финансови корекции;-
Органите на прокуратурата извършват проверка във връзка с установените индикатори за измама.

2007BG161PO005 (ЕФРР/КФ) 30/11/2010
УО по ОПОС - дирекция „Кохезионна политика за околна среда”; МЗ - дирекция
„Фондове на Европейския съюз за околна среда” в Министерство на околната среда
и водите.

Квалифицирано становище 0,00



Оперативна програма
Количествено
определяне на
недостатъци/нередности

Дата от одит Органи, обект на одит

Необходими квалификации

Предприети мерки (за системни проблеми)

Заключение на системата

N/A

N/A

2007BG051PO001 (ЕСФ) N/A 0,00

N/A

N/A

2007BG051PO002 (ЕСФ) N/A 0,00

(4) За шестемесечния период след този, обхванат от годината на одитна дейност, т.e. периодът 1/7/N  31/12/N, следва да се предоставят съществените констатации, които са в реьзултат от окончателните

Taблица 2.2 — 2000—2006 г. Резултати от одити, извършени през година 2010

Програма
Натрупани (5) проверени
разходи като процент от
натрупаните обявени разходи

Дата на одита Органи, обект на одит
Равнища на грешките за

Основни открития и заключения

Предприети мерки (за системни проблеми)

Системен одит Одит на операциите

Значително изоставане на изпълнението на дейностите по финансовите меморандуми, докладвано в Годишното обобщение за 2009 г., е наваксано в значителна степен,
но не е преодоляно. В резултат на проверките, извършени от одиторите, ИА ОСЕС счита, че в общо проверените разходи няма съществени грешки и декларираните
разходи са законосъобразни и правилни, с изключение на грешките, открити при одита на процедурите за директно възлагане на обществени поръчки и одита за
приключване на проект 2002/BG/16/P/PА/002 „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния сектор на град София”.

Във връзка с одита на процедурите по директно възлагане, УО прие да наложи предложените финансови корекции по шест от засегнатите договори. Докладът и
декларацията по приключване на проект 2002/BG/16/P/PА/002 са изпратени на ЕК с писмо № ОД-1/21.01.2011 г.

Цялостна оценка на КФ 15/02/2011

УО по Кохезионен фонд - Регламент 1164/94 в МОСВ - д-я "Европейски и
международни програми", в МРРБ - д-я "Европейски инфраструктурни
проекти", в МТИТС - д-я "Координация на програми и проекти", М.Зв. -
Агенция "Пътна инфраструктура"

27,00

00,40

(5) Натрупани от началото на програмния период

2.2 за програмния период 2000—2006 г.



През 2010 г. основен приоритет в дейността на СО на ОПРС „Рибарство” е подобряване на капацитета чрез преминаване на специализирани и общи обучения.
През 2010 г., СО по СКФ анализира и използва цялата налична информация, с цел добиване достатъчна увереност, че разходите съответстват на критериите за допустимост по чл. 56 от Регламент 1083/06 и на
националните правила за допустимост на разходите.
През 2010 г. в резултат на извършените проверки и анализи, от СО бяха констатирани пропуски в прилагането на контролни процедури от УО в областта на обществените поръчки и спазването на принципа за добро
финансово управление. СО взе предвид и информацията за установени недопустими разходи в резултат на извършени одити по някои от ОП. СО временно преустанови сертифицирането на разходи към ЕК до
предприемане на адекватни корективни действия от УО.
Основните задачи на ОО през 2010 са свързани с развитие на административния капацитет и подобряване на качеството на одитната дейност. Увеличена е числеността на служителите на Изпълнителна агенция
ОСЕС. Проведени са редица обучения. От одитори в агенцията са придобити международно признати сертификати CIA, CGAP и сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”. С цел подобряване на
качеството на одитната работа е одобрена нова версия на Наръчника за одит на средствата от Европейския съюз. Предприети са действия за доставка и внедряване на софтуер за управление на одиторската
дейност.
Изводът, който може да се направи от извършените от ОО системни одити и първите одити на операциите е, че системите за управление и контрол работят ефективно, но са необходими някои подобрения.
Установените пропуски при процедурите за възлагане на обществените поръчки от бенефициентите, водещи до финансови корекции, показват, че е необходимо да се подобри практиката по прилагане на
нормативните актове в тази област и да се засили контролът от страна на Управляващите органи и Междинните звена върху възлаганите от бенефициентите обществени поръчки.

3. Цялостен анализ (6)

(6) Вж. раздел 2.6.3 от бележката за насоки.

Въз основа на резултатите от изложеното по-горе сертифициране на разходите и на
обобщените данни от одита, моето становище е, че за годината, завършила на 31 декември 2010, системите за управление и контрол за Кохезионния фонд (предприсъединителна програма ИСПА), установени за
периода на планиране 2000-2006 г., и за Структурните и Кохезионния фондове и Европейския фонд за рибарство, установени за периода на планиране 2007-2013 г., са в съответствие с приложимите регулаторни
изисквания и функционират ефективно, така че да предоставят задоволителна гаранция, че сертифицираните пред Комисията отчети за разходите са верни и, като следствие от това, разумна гаранция, че
основните транзакции са законосъобразни и редовни, с изключение на следното:
1. При изпълнените на одитните ангажименти от Одитния орган са установени грешки с финансово изражение (включително финансови корекции за нарушения при възлагане на обществени поръчки) и някои
слабости при функционирането на системите за управление и контрол, подробно описани в т. 2 от годишното обобщение.
2. Към настоящия момент няма оценка за съответствието на системите за управление и контрол по програмата за транс-гранично сътрудничество България-Сърбия.
По отношение на тези изключения се предприемат корективни мерки, описани в Обобщението.

4. Декларация „Общо равнище на достверност"  (7)

(7)

Вж. раздел 2.9 от бележката за насоки.

Име на служителя: Томислав Дончев
Заглавие, организация: министър по управление на средствата от Европейския съюз и председател на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз Съвет за координация при
управлението на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет

(Подпис)

Дата: 15/02/2011

5. Оправдателни документи

ВидНаименование Език Дата на Дата на Регистрационен номер на Местно позоваване

ГОДИШНО ОБОБЩЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2010 Г.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ МЕРКИ И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВОТО

Годишна справка Български 15/02/2011

Контролна сума за документ
d9dac718 aad37b1f 368e20b7 6fa2d646 f18fa3d4 9dfdc0d0 c54098f6 b1b5377f
e62aba21 bb31cbc4 1ed16f7c 7366936a b4ea6066 6874baad 5bc80666 5bfc7832



ВидНаименование Език Дата на Дата на Регистрационен номер на Местно позоваване

ГОДИШНО ОБОБЩЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2010 Г.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ МЕРКИ И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВОТО - подписано.

Годишна справка Български 15/02/2011

Контролна сума за документ
c13a0e3e f6622aae 7a1ff853 118cc619 67cb0abc 651570e9 46050208 7b6571de
8726178c 6fbf7794 f668ba14 14e2eb95 742e4743 3597bee1 42a35cfd 990a0dc7

Контролна сума за всички структурирани факти:
327d977e 377a3479 665a7721 973f668b 629ef8bd 390a09a6 1182432d d03a52c8
c164d7c6 54bd4647 1efed0e4 1ab87358 4f14bcff 92075102 a133897a a7aaf3c6
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ГОДИШНО ОБОБЩЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2010 Г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

СТРУКТУРНИТЕ МЕРКИ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВОТО 
 
 

Долуподписаният Томислав Дончев, министърът по управление на средствата от ЕС, 
във функциите ми на председател на Съвета за координация при управлението на 
средствата от Европейския съюз, по силата на чл. 4, ал. 1 от Постановление № 70 на 
Министерския съвет на Р. България от 2010 г. за координация при управлението на 
средствата от Европейския съюз и в съответствие с  т. 2 от Решение № 965 на 
Министерския съвет от 2005 г. за определяне на Централното координационно звено, 
Одитния орган по оперативните програми, Централния информационен офис, 
управляващите органи на оперативните програми и междинните звена за управление 
на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз в Република, изменено 
и допълнено с Решение № 493 на Министерския съвет от 2010 г. представям 
годишната справка за структурните дейности и за Европейския фонд за рибарство, 
наричани „Фондовете“, като декларирам следното: 
 
 
1. Сертифицирани разходи през 2010 г. 
 
1.1. За период на планиране 2007-2013 г. 
 
а) всички разходи са били обявени чрез SFC2007 през 2010  г. от сертифициращите 
органи и съответстват на критериите за допустимост на разходите, определени в 
член 56 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 55 на Регламент (ЕО) № 1198/2006, и са 
били платени от бенефициентите при изпълнението на операциите, избрани в 
рамките на оперативните програми в съответствие с условията за предоставяне на 
публично участие съгласно член 78, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и 
Регламент (ЕО) № 1198/2006. 
 
По отношение на програмите за европейско териториално сътрудничество, в които 
Р. България участва и по които сертифициращ орган е определен от българска 
страна,  не са сертифицирани разходи през 2010 г. 
 
Потвърждавам, че разходите, записани в националните информационни системи за 
финансов контрол и отговарят на сумите, докладвани в SFC2007. 
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Общностни Други публични

"Регионално развитие" по ЕФРР
номер по CCI: 2007BG161PO001

97 717 297.94 € 17 244 229.02 € 0.00 € 114 961 526.96 €

"Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" по ЕФРР
номер по CCI: 2007BG161PO003

170 384 091.19 € 30 067 780.80 € 1 179 504.13 € 201 631 376.12 €

"Техническа помощ" по ЕФРР
номер по CCI: 2007BG161PO002

1 145 252.04 € 202 103.31 € 0.00 € 1 347 355.35 €

"Транспорт" по ЕФРР
номер по CCI: 2007BG161PO004

46 015 371.86 € 8 120 359.70 € 0.00 € 54 135 731.56 €

"Транспорт" по Кохезионен фонд
номер по CCI: 2007BG161PO004

3 175 415.66 € 793 853.91 € 0.00 € 3 969 269.57 €

"Околна среда" по ЕФРР  *
номер по CCI: 2007BG161PO005

1 250 251.65 € 220 632.64 € 0.00 € 1 470 884.29 €

"Околна среда" по Кохезионен фонд  *
номер по CCI: 2007BG161PO005

14 431 694.57 € 3 607 923.64 € 0.00 € 18 039 618.21 €

"Административен капацитет" по ЕСФ
номер по CCI: 2007BG051PO002

6 850 666.42 € 1 208 941.20 € 9 177.36 € 8 068 784.98 €

"Развитие на човешките ресурси" по ЕСФ
номер по CCI: 2007BG051PO001

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

"Програма за транс-гранично 
сътрудничество България - Турция
номер по CCI: 2007CB16IPO008

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

"Програма за транс-гранично 
сътрудничество България - Македония
номер по CCI: 2007CB16IPO007

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

"Програма за транс-гранично 
сътрудничество България - Сърбия
номер по CCI: 2007CB16IPO006

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

ОП по ЕФР 
Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство” /2007-2013/ 
номер по CCI - 2007 BG 14 FPO 001

3 410 205.51 € 318 655.60 € 319 627.17 € 4 048 488.28 €

Общо по ЕФРР 316 512 264.68 € 55 855 105.47 € 1 179 504.13 € 373 546 874.28 €

Общо по ЕСФ 6 850 666.42 € 1 208 941.20 € 9 177.36 € 8 068 784.98 €

Общо по Кохезионен фонд 17 607 110.23 € 4 401 777.55 € 0.00 € 22 008 887.78 €

Общо Инструмент за пред-пр. помощ
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Общо ЕФР 3 410 205.51 € 318 655.60 € 319 627.17 € 4 048 488.28 €

Общо 344 380 246.84 € 61 784 479.82 € 1 508 308.66 € 407 673 035.32 €

Оперативна програма
Общо действително направени и сертифицирани като допустими 

Публични Частни (Общо) Разходи

 
* Сертификатите и заявленията за плащане по ОП „Околна среда” 2007-2013 г., подадени през 2009 г., са 
поискани за корекция през м. февруари 2010 г. Посочените по-горе в таблицата стойности представляват 
размера на сертифицираните разходи по Оперативната програма, включително коригираните 
сертификати от 2009 г. 
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1.2. За период на планиране 2000-2006 г. 
 
а) всички разходи, включени в таблиците по-долу, са били обявени през 2010 г. от 
разплащателните органи като съответстващи на целите, изложени в съответните 
решения на Комисията за одобряване на съответната програма или проект, както и 
на разпоредбите съответно на Регламент (ЕО) № 1260/1999 за Структурните 
фондове и на Регламент (ЕО) № 1164/1994 за Кохезионния фонд. 
 

Сертифицирани разходи по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)/ИСПА,  
декларирани пред Европейската комисия през 2010 г. (без натрупване, в евро) 

Проект Общо 
сертифициран
и разходи  

(публични и 
частни) 

2000/BG/16/P/PE/002 Пакет от 5 регионални сметища за отпадъчни продукти, 
разположени в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол 0,00

2000/BG/16/P/PE/003  Изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни 
води, разположени в басейна на река Марица (Стара Загора и 
Димитровград) 

3 433 887,29

2001/BG/16/P/PE/005 Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води – 
Горна Оряховица 0,00

2001/BG/16/P/PE/006 Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Пазарджик 1 471 856,26

2001/BG/16/P/PE/008 Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Благоевград 0,00

2000/BG/16/P/PT/001  Възстановяване на транзитни пътища проект III – част от 
Пан-европейски транспортен коридор 0,00

2000/BG/16/P/PT/002  Реконструкция, развитие и разширяване на летище София: 
лот Б1 – нов терминал и съответна инфраструктура 0,00

2000/CE/16/P/AT/006 Техническа помощ за организиране на семинар в РБ по 
ОВОС 0,00

2001/CE/16/P/AT/002 Помощ за организиране на Комитети за наблюдение 0,00
2001/BG/16/P/PT/003 Eлектрификация и реконструкция нa железопътна линия 

Пловдив-Свиленград  44 776 269,20

2001/BG/16/P/PA/001  Техническа помощ за наемане на международен консултант в 
областта на инженеринга и управлението за изграждането на 
втори мост на река Дунав  

0,00

2001/BG/16/P/PT/004  Изграждане на магистрала Люлин, околовръстно шосе 
София-Даскалово 81 419 410,54

2002/BG/16/P/PE/010  Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Търговище 2 917 344,80

2002/BG/16/P/PE/009  Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. 
Меден Рудник, Бургас 1 558 223,38

2002/BG/16/P/PE/012  Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Монтана 5 817 538,65

2002/BG/16/P/PE/014 Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Севлиево 581 646,00

2002/BG/16/P/PE/015  Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Попово 2 827 501,57
2002/BG/16/P/PE/011  Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Ловеч 1 950 617,95
2002/BG/16/P/PA/002 Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект - 

воден сектор - град София 435 280,00
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2002/BG/16/P/PE/013  Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Смолян 9 201 158,97

2002/BG/16/P/PE/016  Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Варна 9 540 088,04

2002/BG/16/P/PE/017  Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Балчик 3 180 955,14

2002/BG/16/P/PE/018  Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Шумен 10 484 968,48

2002/BG/16/P/PA/003  Подготовка на Националния фонд, Изпълнителните агенции 
по програма ИСПА и АДВФК за прилагане на разширена 
децентрализирана система за изпълнение в България 

0,00

2003/BG/16/P/PE/019  Регионален център за управление на отпадъците - гр. 
Кърджали 0,00

2003/BG/16/P/PA/004  Техническа помощ за укрепване на административния 
капацитет и подготовка на проекти по ИСПА/Кохезионен 
фонд за сектори води и отпадъци 

0,00

2001/BG/16/P/PE/004  Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на 
ТЕЦ "Марица Изток 2" 0,00

2004/BG/16/P/PT/005 Изграждане на трансграничен пътно-железопътен мост на р. 
Дунав при Видин-Калафат  30 168 002,82

2005/BG/16/P/PА/001 Подкрепа при организирането на Комитети за наблюдение и 
контрол при прилагането на програма ИСПА за периода 
2005-2006г. 

0,00

2000/BG/16/P/PE/001  Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
София 17 916 906,04

2005/BG/16/P/PE/001  Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Сливен 5 733 141,65

2005/BG/16/P/PE/003 Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Бургас 0,00

2005/BG/16/P/PE/004  Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Русе 9 077 911,26

2005/BG/16/P/PE/006 Интегриран проект за подобрения във водния сектор на град 
Кюстендил 16 966 022,23

2005/BG/16/P/PA/002 Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин-
София 2 060 167,96

2005/BG/16/P/PA/004 Техническа помощ за рехабилитация на отсечки от ж.п. 
линиите Пловдив-Бургас и Мездра-Горна Оряховица в 
България 

2 756 368,40

2005/BG/16/P/PA/003  Техническа помощ за укрепване на административния 
капацитет на сектор „Транспорт” в България 0,00

2006/BG/16/P/PA/002 Техническа помощ за модернизация на железопътни линии 
по направление на общоевропейските транспортни коридори 
(TEN-T) в България 

790 764,03

2006/BG/16/P/PA/003  Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по 
направление на общоевропейските транспортни коридори 
(TEN-T) в България 

318 348,59

2006/BG/16/P/PA/001  Техническа помощ за подготовка на проекти в сектор 
"Околна среда" в България 3 017 011,00

ОБЩО 268 401 390,25
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2. Одитна дейност през 2010 г. 
 
Информацията от одита, включена в раздели 2.1 и 2.2 по-долу, е изчерпателно и правилно обобщение на одитната дейност и на 
оценките, дадени от съответните одитни органи: 
- Одитен орган по Европейския фонд за рибарство, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Кохезионния фонд – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, 
 
2.1. За период на планиране 2007-2013 г. 
 

Таблица 2.1.1 — Обобщение на становищата от одита за периода 2007-2013 г.1 

Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

Oперативна програма 
„Административен капацитет” 
(CCI номер: 2007BG051PO002) 

Становище с резерви  По отношение на  процедурите 
по верификация на разходи по 
договори за обществени 
поръчки. Установени грешки 
по 26 от общо одитираните 81  
проекта 

- 449 483,42 лв. финансови 
корекции за нарушения при 
възлагането на обществени 
поръчки  

- 35 390,04 лв. недопустими 
разходи по 5 проекта. Горният 
лимит на грешката за цялата 
популация след екстраполация 
на случайните грешки е в размер 
на 694 483,99 лв. при 90% ниво 
на увереност и представлява 1,51 
% от сертифицираните разходи 
за 2009 г.  

- 13 183,98 лв., представляващи  

Управляващият 
орган (УО) е приел 
да  приспадане 
всички суми от 
колона 4 от 
следващи доклади 
по сертификация и 
да извърши 
повторна проверка 
на проведените 
процедури за 
възлагане на 
обществени 
поръчки в 
неодитираните 

Приблизителното 
равнище на 
грешки в 
декларираните 
разходи през 2009 
г. е 498 057,44 лв. 
или 1,83% 
(484 873,46 лв. или 
1,78 % от 
одитираните 
разходи, 
попаднали в 
извадката и 
13 183,98 лв. от 
допълнителна 

                                                 
1 В таблица 2.1.1. са представени одитните мнения и съответната информация от Годишните контролни доклади, представени съгласно чл. 62 от Регламент 1083/2006 
за периода 01.07.2009-30.06.2010 г.  
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Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

недопустими непреките разходи 
от допълнителна извадка. 

проекти. извадка) 

 Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 

(CCI номер: 2007BG051PO001) 

Становище с резерви  По отношение на  процедурите 
по верификация на разходи по 
договори за обществени 
поръчки. , Установени са 
грешки по 5 от общо 
одитираните 73  проекта 

- 1 251 927,07 лв. финансови 
корекции за установени 
нарушения по сключени 
договори за доставки и услуги 
по 5 проекта от одитираните 
61,83 % от сертифицираните 
разходи.  

- 4 358,37 лв., представляващи 
5% плоска финансова корекция 
от сертифицирани разходи в 
размер на 87 167,52 лв. по 
проект BG051P0001-8.1.08.001, 
изплатени за възнаграждения на 
служителите от Междинно звено 
(МЗ) Министерство на 
образованието младежта и 
науката, за които не може да се 
проследи действително 
отработеното време по ОПРЧР 

- 12 776,63 лв. недопустими 
разходи – случайни грешки по 
14 проекта. Горният лимит на 
грешката за цялата популация 
след екстраполация на 
случайните грешки е в размер на 
745 359,16 лв. при 90% ниво на 
увереност и 20% очаквана 
грешка и представлява 1,91 % от 
сертифицираните разходи за 
2009 г. 

УО е приел да  
приспадане всички 
суми от колона 4 от 
следващи доклади 
по сертификация и 
да извърши 
повторна проверка 
на проведените 
процедури за 
възлагане на 
обществени 
поръчки в 
неодитираните 
проекти, договорени 
от МЗ 
Министерство на 
образованието 
младежта и науката. 

Приблизителното 
равнище на 
грешки  в 
декларираните 
разходи през 2009 
г. е 1 269 062,07 лв. 
или 5,26 % от 
одитираните 
разходи.  
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Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

Oперативна програма 
„Регионално развитие” 

(CCI номер: 2007BG161PO001) 

Становище с резерви По отношение на  процедурите 
по верификация на разходи по 
договори за обществени 
поръчки. Установени са 
грешки в 17 от общо 
одитираните 43  проекта 

- 898 678,98 лв., недопустими 
разходи по 4 проекта; 

- 461 525,61 лв., финансови 
корекции върху 
сертифицираните разходи по 17 
проекта за нарушения на 
законодателството за 
обществени поръчки. 

УО е приел да  
приспадане всички 
суми от колона 4 от 
следващи доклади 
по сертификация. 

Размерът на 
грешката в 
декларираните 
разходи по ЕФРР е 
1 360 204,59 лв. 
или 6,48% от 
сертифицираните 
разходи. 

Oперативна програма „Околна 
среда” 

(CCI номер: 2007BG161PO005) 

Становище с резерви  По отношение на  процедурите 
за верифициране на разходи, 
съответстващи на правилата за 
допустимост и на 
законодателството за 
обществените поръчки. 
(установени грешки с 
финансово изражение по 7 
проекта от 39 одитирани) 

- 2 907 158,62 лв. финансови 
корекции върху одитираните 
сертифицирани разходи от 
Кохезионния фонд за сключени 
договори с установени 
нарушения по обществени 
поръчки;  

- 163 373,08 лв. финансова 
корекция върху сертифицирани 
разходи от ЕФРР, от които 
126 269,52 лв. са финансови 
корекции по сключени договори 
с установени нарушения по 
обществени поръчки и 37 103,56 
лв. - недопустими разходи за 
възнаграждения на служители. 

УО е приел да 
приспадне всички 
суми от колона 4 от 
следващи доклади 
по сертификация и 
да извърши 
повторна проверка 
на обществените 
поръчки по проекти, 
непопаднали в 
одитираната 
извадка.  

Изпратеният до ЕК 
сертификат за 
разходите от 
Кохезионния фонд 
през 2009 г. е 
оттеглен през 
февруари 2010 г.  

Приблизителната 
стойност на 
грешките от 
сертифицираните 
разходи към 31 
декември 2009 г. 
по Кохезионния 
фонд е 
2 907 158,62 лв. 
Изпратеният до ЕК 
сертификат за 
разходите от 
Кохезионния фонд 
през 2009 г. е 
оттеглен през 
февруари 2010 г.  

Точната стойност 
на грешката от 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2009 г. по 
ЕФРР е 163 373,08 
лв.  
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Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

Oперативна програма 
„Транспорт” 

(CCI номер: 2007BG161PO004) 

Становище без резерви N/A Грешки с финансово изражение 
- недопустими разходи по 4 
проекта на стойност 146 697,08 
лв., или 0,27 % от 
сертифицираните разходи. 

УО орган е приел да  
приспадане всички 
суми от колона 4 от 
следващи доклади 
по сертификация. 

Точната стойност 
на грешките с 
финансово 
изражение е 
146 697,08 лв., или 
0,27 % от 
сертифицираните 
разходи за 2009 г. 

 

 
Oперативна програма 
„Техническа помощ”  
(CCI номер: 2007BG161PO002) 

Становище без резерви N/A Грешки с финансово изражение 
- недопустими разходи по 6 
проекта на стойност 15 221,60 
лв., или 0,57 % от 
сертифицираните разходи. 

УО орган е приел и 
е приспаднал от 
следващ доклад по 
сертификация през 
2010 г.   всички 
суми от колона 4. 

Приблизителната 
стойност на 
грешките е 
15 221,60 лв., или 
0,57 % от 
сертифицираните 
разходи за 2009 г. 
 

Oперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на 
българската икономика”  

(CCI номер: 2007BG161PO003) 

Становище с резерви По отношение на един аспект 
на процедурите по 
верификация по Приоритетна 
ос 5 „Техническа помощ”.  

- недопустими разходи за 
възнаграждения по 3 проекта от 
общо проверените 21 в размер 
от 83 621,59 лева; 

- 5% плоска финансова корекция 
в размер на 76 819,73 лв. за 
системна грешка при  
верификация на 
възнагражденията на 
служителите на УО и МЗ по 
Приоритетна ос 5.  

Управляващият 
орган е предприел 
действия за 
подобряване на 
процедурата по 
верификация и ще 
приспадне всички 
суми по колона 4 от 
следващи доклади 
по сертификация.  

Точната стойност 
на грешките с 
финансово 
изражение е 160 
441,32 лева (9,68 % 
от 
сертифицираните 
разходи за 2009 г.). 

Програма за трансгранично Отказ от изразяване на N/A N/A N/A N/A 
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Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

сътрудничество България-
Турция  
(CCI номер: 2007CB16IPO008) 

мнение  
За периода 01.7.2009 г. -
30.06.2010 г. не са 
извършвани проверки на 
функционирането на 
системите за управление и 
контрол по Оперативна 
програма за трансгранично 
сътрудничество България-
Турция и в годишното 
одиторско мнение за 2009 г. 
Одитният орган е дал е отказ 
от мнение (a disclaimer of 
opinion).   
Причините да не бъдат 
извършвани проверки на 
функционирането на 
системите за периода, отчитан 
в Годишния контролен 
доклад, са следните: 
а) През периода на докладване 
01.7.2009 г. -30.06.2010 г. все 
още не е бил финализиран и 
одобрен окончателния 
вариант на описанието на 
системите за управление и 
контрол по програмата. 
Оценката на съответствието 
на системите за управление и 
контрол е стартирала през 
октомври 2010 г. и е 
финализирана през ноември 
2010 г. Оценката за 
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Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

съответствие на Системите за 
управление и контрол е 
одобрена от службите на ЕК 
през декември 2010 г. 
б) През периода на 
докладване 01.7.2009 г. -
30.06.2010 г. по програмата не 
е подписан Меморандум за 
разбирателство между 
участващите страни. 
в) През периода на 
докладване 01.7.2009 г. -
30.06.2010 г. не са 
представени декларации за 
разходите по програмата пред 
ЕК и  няма извършени 
плащания от ЕК. 

Програма за трансгранично 
сътрудничество България-
Сърбия  
(CCI номер: 2007CB16IPO006) 

Отказ от изразяване на 
мнение 
За периода 01.7.2009 г. - 
30.06.2010 г. не са 
извършвани проверки на 
функционирането на 
системите за управление и 
контрол по Оперативна 
програма за трансгранично 
сътрудничество България-
Сърбия и в годишното 
одиторско мнение за 2009 г. 
Одитният орган е дал е отказ 
от мнение (a disclaimer of 
opinion).   

N/A N/A N/A N/A 
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Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

Причините да не бъдат 
извършвани проверки на 
функционирането на 
системите за периода, отчитан 
в Годишния контролен 
доклад, са следните: 
а) През периода на докладване 
01.7.2009 г. - 30.06.2010 г. все 
още не е бил финализиран и 
одобрен окончателния 
вариант на описанието на 
системите за управление и 
контрол по програмата, 
поради тази причина не е 
стартирала оценка на 
съответствието на системите 
за управление и контрол; 
б) През периода на 
докладване 01.7.2009 г. -
30.06.2010 г. по програмата не 
е подписан Меморандум за 
разбирателство между 
участващите страни; 
в) През периода на 
докладване 01.7.2009 г. -
30.06.2010 г. не са 
представени  декларации за 
разходите по програмата пред 
ЕК и  няма извършени 
плащания от ЕК. 

Програма за трансгранично 
сътрудничество България-

Отказ от изразяване на 
мнение 

N/A N/A N/A N/A 
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Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

Македония 
(CCI номер: 2007CB16IPO007) 

За периода 01.7.2009 г. -
30.06.2010 г. не са 
извършвани проверки на 
функционирането на 
системите за управление и 
контрол по Оперативна 
програма за трансгранично 
сътрудничество България-
Македония и в годишното 
одиторско мнение за 2009 г. 
Одитният орган е дал е отказ 
от мнение (a disclaimer of 
opinion).   
Причините да не бъдат 
извършвани проверки на 
функционирането на 
системите за периода, отчитан 
в Годишния контролен 
доклад, са следните: 
а) Оценката на съответствието 
на системите за управление и 
контрол е стартирала през 
март 2010 г. и е финализирана 
през октомври 2010 г. 
Оценката за съответствие на 
Системите за управление и 
контрол е одобрена от 
службите на ЕК през 
декември 2010 г. 
б) През периода на 
докладване 01.7.2009 г. -
30.06.2010 г. по програмата не 
е подписан Меморандум за 
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Оперативна програма 

Одитно мнение (без резерви/ 
с резерви /отрицателно/ 
отказ от изразяване на 

мнение) 

Изразени значителни 
резерви 

Количествено измерение на 
недостатъците/ нередностите 

Предприети мерки 
(за проблемите на 

системите) 

Равнище на 
грешки (от одити 
на операции) 

разбирателство между 
участващите страни. 
в) През периода на 
докладване 01.7.2009 г. -
30.06.2010 г. не са 
представени декларации за 
разходите по програмата пред 
ЕК и  няма извършени 
плащания от ЕК. 

Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство” 
/2007-2013/  
(CCI номер 2007BG14FPO001). 

Становище без резерви N/A N/A N/A N/A 

 

Таблица 2.1.2 - 2007-2013 г. Резултати от провеждани от 1 януари до 31 декември 2010 г. одити на системите 

Оперативна 
програма 

Дата на 
одита Одитирани органи 

Заключение за 
системата (без 
резерви /с 
резерви 

/отрицателно) 

Изразени значителни резерви 

Количествено 
измерение на 
недостатъците
/ нередностите 

Предприети мерки (за 
проблемите на 
системите) 

Oперативна програма 
„Административен 
капацитет” (CCI 
номер: 
2007BG051PO002) 

N/А N/А N/А N/А N/А N/А 

Oперативна програма 
„Развитие на 
човешките ресурси” 
(CCI номер: 

N/А N/А N/А N/А N/А N/А 
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Оперативна 
програма 

Дата на 
одита Одитирани органи 

Заключение за 
системата (без 
резерви /с 
резерви 

/отрицателно) 

Изразени значителни резерви 

Количествено 
измерение на 
недостатъците
/ нередностите 

Предприети мерки (за 
проблемите на 
системите) 

2007BG051PO001) 

Oперативна програма 
„Регионално 
развитие” 
(CCI номер: 
2007BG161PO001) 

N/А N/А N/А N/А N/А N/А 

Oперативна програма 
„Околна среда” 

(CCI номер: 
2007BG161PO005) 

Системен 
одит на УО и 
МЗ -
окончателен 
доклад от 
30.11.10 г.  

УО по ОПОС - 
дирекция 
„Кохезионна 
политика за околна 
среда”  

МЗ - дирекция 
„Фондове на 
Европейския съюз за 
околна среда” в 
Министерство на 
околната среда и 
водите.  

Становище с 
резерви - 
Системите за 
управление и 
контрол в 
Управляващия 
орган и 
Междинното 
звено  по ОПОС 
работят, 
необходими са 
някои 
подобрения  
(оценка 2)  

Установени са слабости при 
функционирането на КИ 4, както и 
слабости в дизайна на процедурите за 
избор на проекти по КИ 2. Формулирани 
са общо 25 констатации: 5 съществени, 
13 второстепенни и 7 с ниско ниво на 
същественост.  Съществените се отнасят 
до КИ 4 „Адекватни управленски 
верификации” и са свързани с: 

• липса на разписана процедура за 
налагане на финансови корекции от 
УО по ОПОС; 

• пропуски в дизайна и ефективността 
на процедурата за верифициране на 
разходи по ос 4 „Техническа помощ”; 

• пропуски при осъществяване на 
проверките на място от МЗ; 

• пропуски при осъществяване на 
контрол върху процедурите за 
обществени поръчки за целите на 
верификацията от МЗ; 

• индикатори за измама в един от 
проектите. 

N/А УО е приел дадените 25 
препоръки и е изпълнил 
21 от тях. Останалите 4 
препоръки са в процес на 
изпълнение, съгласно 
утвърден план за 
действие.  
По съществените 
констатации УО е 
предприел следните 
действия: 
- Разписана е процедура 
за налагане на финансови 
корекции, която е 
одобрена на 30.07.10 г.;  
- Разработена е нова 
процедура за 
верифициране на 
разходите по ос 4 
„Техническа помощ” на 
ОПОС, която ще бъде 
одобрена до 31.01.2011 г.; 
- Извършена е 
актуализация и 
допълнение на 
контролния лист за 
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Оперативна 
програма 

Дата на 
одита Одитирани органи 

Заключение за 
системата (без 
резерви /с 
резерви 

/отрицателно) 

Изразени значителни резерви 

Количествено 
измерение на 
недостатъците
/ нередностите 

Предприети мерки (за 
проблемите на 
системите) 

проверки на място на МЗ, 
който ще бъде одобрен до 
31.01.2011 г.; 
- Допълнени са 
контролните листове на 
отдел „Предварителен 
контрол” на МЗ, 
одобрени на 03.09.2010 г. 
Извършва се повторна 
проверка на тръжните 
процедури, които са били 
обект на контрол от отдел 
ПК на МЗ през 2009 г. и 
въз основа на получените 
резултати ще бъдат 
наложени финансови 
корекции; 
- Органите на 
прокуратурата извършват 
проверка във връзка с 
установените индикатори 
за измама.  

Сертифициращ орган Хоризонтален 
системен одит 
на 
Сертифицира
щия орган – 
окончателен 
доклад от 
13.10.2010 г. 

Дирекция 
„Национален фонд” 
в Министерството 
на финансите – 
Сертифициращ 
орган по 
оперативните 
програми 

Становище с 
резерви - 
Системите за 
управление и 
контрол в 
Сертифициращ
ия орган 
работят, 
необходими са 
някои 
подобрения  

Формулирани са общо 23 констатации, 
като 7 от тях са съществени, 11 са 
второстепенни и 5 са с ниско ниво на 
същественост. Съществените 
констатации се отнасят до КИ 3 
„Адекватни мерки за осигуряване на 
надеждна и обоснована (soundly based) 
сертификация на разходите”, както 
следва: 

• Процедурата по планиране не е 

N/А СО е приел и изпълнил 
22 от дадените 23 
препоръки. 

 В изпълнение на 
препоръките по 
съществените 
констатациите, СО е 
актуализирал 
процедурния наръчник, 
както следва: 
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Оперативна 
програма 

Дата на 
одита Одитирани органи 

Заключение за 
системата (без 
резерви /с 
резерви 

/отрицателно) 

Изразени значителни резерви 

Количествено 
измерение на 
недостатъците
/ нередностите 

Предприети мерки (за 
проблемите на 
системите) 

(оценка 2)  осигурила достатъчен обхват на 
планираните и извършвани проверки 
на място; 

• Пропуски в прилагане на контроли 
при документалната проверка върху 
Доклад по сертификация и 
Декларация за допустимите разходи, 
представяни от Управляващите 
органи; 

• Пропуски в процедурите по 
получаване, оценка и документиране 
на прегледа на информацията от 
докладите за проверките на място на 
Управляващите органи и от одитни 
доклади. 

- разработена е и е 
одобрена нова детайлна 
процедура за планиране и 
извършване на 
проверките на място; 
- в актуализирания 
контролен лист за 
проверка на междинен 
доклад по сертификация 
и декларация на 
допустимите разходи от 
УО са включени 
конкретни проверки, 
които следва да се 
извършват от 
съответните експерти по 
сертификация и е 
определен начин за 
тяхното документиране; 
- предвидена е процедура 
за оценка на 
съществеността на 
констатациите и 
препоръките, дадени от 
УО на бенефициентите 
при проверки на място и 
е определен ред за 
документирането на тази 
оценка; 
- В Указанията на 
министъра на финансите 
относно 
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Оперативна 
програма 

Дата на 
одита Одитирани органи 

Заключение за 
системата (без 
резерви /с 
резерви 

/отрицателно) 

Изразени значителни резерви 

Количествено 
измерение на 
недостатъците
/ нередностите 

Предприети мерки (за 
проблемите на 
системите) 

сертифицирането на 
разходи по ОП от 
21.10.2010 г. е 
предвидено изискване 
всички УО да представят 
на СО доклади от 
извършени проверки на 
контролни и одитни 
органи, включително 
ОЛАФ по съответната 
оперативна програма. В 
образеца на доклад по 
сертификация е включено 
изискване за представяне 
на детайлна информация 
за статуса на препоръките 
по съответните доклади. 

Oперативна програма 
„Транспорт” 
(CCI номер: 
2007BG161PO004) 

N/А N/А N/А N/А N/А N/А 

Oперативна програма 
„Техническа помощ”  
(CCI номер: 
2007BG161PO002) 

N/А N/А N/А N/А N/А N/А 

Oперативна програма 
„Развитие на 
конкурентоспособ-
ността на българската 
икономика”  
(CCI номер: 

N/А N/А N/А N/А N/А N/А 
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Оперативна 
програма 

Дата на 
одита Одитирани органи 

Заключение за 
системата (без 
резерви /с 
резерви 

/отрицателно) 

Изразени значителни резерви 

Количествено 
измерение на 
недостатъците
/ нередностите 

Предприети мерки (за 
проблемите на 
системите) 

2007BG161PO003) 

Програма за 
трансгранично 
България-Турция  
(CCI номер: 
2007CB16IPO008) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Програма за 
трансгранично 
България-Сърбия  
(CCI номер: 
2007CB16IPO006) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
България-Македония 
(CCI номер: 
2007CB16IPO007) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Оперативна програма 
за развитие на сектор 
„Рибарство” /2007-
2013/  
(ССI номер: 
2007BG14FPO001) 

Системен 
одит на УО и 
МЗ -
окончателен 
доклад 
28.12.2010 г.  

Дирекция 
„Европейски фонд 
за рибарство” в 
Изпълнителна 
агенция по 
рибарство и 
аквакултури – 
Управляващ орган 
Разплащателна 
агенция в Държавен 
фонд „Земеделие” – 
Междинно звено  

Становище с 
резерви - 
Системите за 
управление и 
контрол в УО и 
МЗ  работят, 
необходими са 
някои 
подобрения  
(оценка 2)  

Установени са слабости при 
функционирането на КИ 2 „Адекватни 
процедури при избор на операции” и КИ 
4 „Адекватни управленски 
верификации”. Формулирани са общо 10 
констатации, като 2 - съществени, 4 -
второстепенни и 4 - с ниско ниво на 
същественост.  

Съществената констатация по КИ 2 се 
отнася до осигуряване на адекватна и 
своевременна информация за 
производството и улова на различните 

N/A УО е приел дадените 10 
препоръките и е 
представил на Одитния 
орган одобрен на 10 
януари 2011 г. адекватен 
план за действие, 
съдържащ конкретни 
мерки, срокове за 
изпълнение и отговорни 
лица. 
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Оперативна 
програма 

Дата на 
одита Одитирани органи 

Заключение за 
системата (без 
резерви /с 
резерви 

/отрицателно) 

Изразени значителни резерви 

Количествено 
измерение на 
недостатъците
/ нередностите 

Предприети мерки (за 
проблемите на 
системите) 

видове аквакултури с цел оценка на 
изискването проектите да не водят до 
свръхпроизводство на аквакултури от 
определен вид.  

Съществената констатация по КИ 4 е 
свързана с неефективното прилагане на 
процедурите за контрол върху 
делегираните функции от УО на МЗ.  
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2.2. За програмния период 2000-2006 г. 
Таблица 2.2. – Резултати от одити за програмния период 2000-2006 г., извършени през 2010 г. (година N) 
 

 Системни одити Одити на операциите 

КФ Проект/Мярка Дата на 
одита 

Одитирани 
органи 

Най-важни констатации и 
заключения 

Предприети мерки (за проблеми 
в системите) 

Проверени 
кумулативни 
разходи като % 
от 
кумулативните 
декларирани 
разходи 

Ниво на грешката 
за 2009 г. (Error 
rates for  year N-1) 

1. Одит по проект 
2002/BG/16/P/PЕ/009 
“Градска пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
– кв. Меден рудник, 
Бургас”.  

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 
м. февруари 
2010 г. 

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми” - УО 
по КФ, Регламент 
1164/94,  
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

Одитният орган е установил, че 
към 16.12.2009 г. длъжностните 
характеристики не са 
актуализирани в съответствие с 
новата структура за дирекция 
„ЕМП”. Необходимо е в най-
кратки срокове характеристиките 
да бъдат съобразени с новата 
структура и функции на 
дирекцията. 

Съгласно новата организационна 
структура на Управляващият орган 
по КФ (Регламент (ЕО) № 1164/94) 
в МОСВ в сила от 01.12.2009 г., са 
разработени длъжностни 
характеристики, утвърдени от 
главния секретар и подписани от 
служителите, заемащи длъжността 
през май 2010 г. в отделите на 
дирекция „ЕМП”. 

Общо проверени 
разходи към 
31.12.2010 г. по 
проект 2002/BG/ 
16/ P/PЕ/009 : 
3 051 985.09 евро 
(=40.64 % от 
общо сертифиц.  
разходи към 
31.12.2010 г.) 

N/A 

2. Одит на системите за 
управление и контрол в 
дирекция „Фондове на 
Европейския съюз за 
околна среда” 
(Управляващ орган по КФ, 
Регламент 1164/94) в 
Министерство на околната 
среда и водите 
 
 

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 
м. март 2010 
г.  

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми” (преди 
„Фондове на 
Европейския съюз 
за околна 
среда”№ - УО по 
КФ, Регламент 
1164/94,  
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

1. В Глава I Счетоводство от 
Наръчника за изпълнение на 
проекти по Кохезионния фонд не е 
посочен период за съхранение на 
счетоводната информация. 

2. Банковите гаранции за 
изпълнение и банковите гаранции 
за пълния размер на направените 
авансови плащания по сключените 
договори не намират счетоводно 
отражение. Нарушени са  
основните счетоводни принципи за 
текущото начисляване. 
3. Не са предвидени процедури за 

1. УО е предприел действия за 
разписване на писмена процедура 
в преработената версия № 9 на 
Наръчника, но тя не е все още 
одобрена от РО.  
2.  Дадени са 2 препоръки. УО е 
предприел действия и гаранциите 
се осчетоводяват надлежно, но не 
е въведена процедура за 
задължително осчетоводяване на 
банковите гаранции за изпълнение 
и банковите гаранции за авансови 
плащания по сключени договори. 
Представен е адекватен план за 
действие, който подлежи на 

N/A N/A 
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архивиране и съхраняване на 
месечните и годишните доклади за 
напредъка, мониторинговите 
доклади, докладите от извършени 
проверки на място, докладите за 
оценка на капацитета на 
бенефициентите, месечните 
финансови доклади, докладите от 
извършени одити, тримесечните 
декларации и докладите за 
нередности и контролните листа 
към тях.  
4. По 5 прегледани проекта са 
установени пропуски и слабости в 
системата за регистриране и 
докладване на нередности. 
5. Управляващият орган по 
Кохезионния фонд (дирекция 
“ФЕСОС” на МОСВ) не е 
упражнявал контрол върху 
изготвянето и изпращането на 
докладите за установените и 
регистрирани случаи на 
нередности.  
6. По 4 прегледани проекта е 
установено, че досиетата за 
разходите не са окомплектовани с 
всички необходими документи.  
7. Строителните работи 
сертифицирани в междинен 
сертификат № 6 са извършени след 
изтичане на срока за изпълнение 
на СМР по договор за 
строителство на ПСОВ в Балчик - 
EUROPEAID/124417/D/W/BG.  По 
този сертификат е извършено 
плащане на стойност 3 868 061, 09 
евро. Към договора за 

проследяване при следващ одит.  
3. Дадени са 2 препоръки, които са 
изпълнени с изготвянето на 
Вътрешни правила за съхранение 
и архивиране на документи по КФ 
1164/94 от м. ноември  2010 г. УО 
не е определил отговорно лице за 
архива. 
4. Препоръките са частично 
изпълнени. УО е предприел 
следните действия: 
- Съответните случаи на 
нередности са докладвани, вписани 
в регистъра на нередностите и са 
закрити с едни и същи доклади без 
финансови последици.  
- Изграден е и се поддържа 
регистър на нередностите по 
проекти, финансирани по КФ 
1164/94.  
- Инсталирана е електронна 
интернет базирана система за 
докладване на нередности, IMS-
AFIS на служителите, отговорни за 
администриране на нередности и се 
извършва докладване по нея.  
- Разписана е процедура за 
записване и уведомяване на отдел 
“ФД” за финансовите измерения на 
нередностите. 
5. Препоръката е изпълнена. Във 
версия 8 на PIM и POG, одобрена 
през юли 2009 г. е разработен 
контролен лист за осъществяване 
на контрол върху докладите за 
нередности – J 01-03 и J 01-06.  На 
служителя по нередностите е 
инсталирана електронна интернет 
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строителство няма писмени 
споразумения за удължаване на 
времето за завършване на 
строителните работи. Не е 
удържано обезщетение за щети 
поради забава от сумата, заверена 
в издадените от инженера 
междинни сертификати за 
плащане. 
8. Не е спазена процедурата, 
посочена в раздел G, т.G.8.1 от 
Процедурния наръчник като УО не 
е изпратил годишния план за 
мониторинг на крайните 
бенефициенти за 2009 г. на 
ръководителя на Разплащателния 
орган за одобрение.  
9. Не са изпълнени заложените за 
2008 г. проверки в Годишния план 
за мониторинг на крайните 
бенефициенти, Годишния план за 
оценка на капацитета на крайните 
бенефициенти и Годишния план за 
проверки на място. 
Няма практика да се изготвя 
годишен отчет и анализ на 
изпълнението на плановете.  
10. Не е спазена процедурата, 
посочена в OP G05 On-the spot 
checks (POG версия 6). 
Предвидено е началник отдел 
“Мониторинг и контрол” да 
отговаря за изготвянето на плана 
за проверките на място. След 
изготвянето, планът следва да се 
проверява от директора на 
дирекция “ФЕСОС” и да се 
одобрява от министъра на 
околната среда и водите. 

базирана система за докладване на 
нередности – IMS-AFIS. 

6. Препоръката по тази 
констатация е в процес на 
изпълнение и ще бъде проследена 
при следващ одит. 
7. Препоръката по тази 
констатация е в процес на 
изпълнение и ще бъде проследена 
при следващ одит. 
8. В актуализираната версия № 9 
на Процедурния наръчник в Глава 
G точка G.8.1. отпада изискването 
за одобрение на годишния план за 
мониторинг на крайни 
бенефициенти от ръководителя на 
Разплащателния орган. Версия № 9 
на Процедурния наръчник не е 
одобрена от РО. 
9. Представен е план за действие 
по тази констатация, чието 
изпълнение ще бъде проверено 
при следващ одит. 
10.  УО е предприел действия за 
изпълнение на препоръките. 
11. Дадени са 3 препоръки по тази 
констатация, които са в процес на 
изпълнение и ще бъдат проследени 
при следващ одит. 
12. Препоръката е изпълнена, като 
са предприети действия за 
назначаване на служители в 
дирекция ВО. 
13. Препоръката е изпълнена, като 
е представена утвърдена  от 
Министъра на околната среда и 



 23 

Планът за проверките на място за 
2008 г. и 2009 г. е изготвен и 
подписан от главен експерт в 
отдел „Мониторинг и контрол”, а 
не от началник отдел “Мониторинг 
и контрол”, както е посочено в 
POG OP G05 On-the spot checks 
(версия 6). Не се предостави 
документ, с който да се 
удостоверява че е определен да 
замества началник отдела. 
11. Няма практика извършването 
на проверка на място да се възлага 
писмено на определените за това 
служители. 
12. Няма назначен директор на 
дирекция ВО и в дирекцията не са 
заети 4 длъжности „вътрешен 
одитор”. 
13. Не е спазено изискването на 
чл.29, ал.1 от Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор (ЗВОПС), 
относно изготвяне на Програма за 
оценка на качеството на одитната 
дейност в дирекция “Вътрешен 
одит”, МОСВ. 
14. “Вътрешните правила на 
дирекция “Вътрешен одит” са 
изготвени на 20.11.2008 г. от и.д. 
директор на дирекция, но не са 
одобрени от страна на министър на 
околната среда и водите. 
15. УО не е спазил изискването, 
посочено в чл.12 “Отчитане”, 
параграф 9 от “Споразумение за 
изпълнение на проекти, 
финансирани по КФ, Регламент 
1164/94, чрез УО в МОСВ”, 

водите през м. септември 2009г. 
«Програма за осигуряване и 
подобряване на качеството на 
одитната дейност на Дирекция 
“Вътрешен одит” при 
Министерството на околната среда 
и водите». 
14. Препоръката е изпълнена, като 
са представени Вътрешни правила 
за дейността на дирекция 
„Вътрешен одит” в МОСВ, 
утвърдени от министъра на 
околната среда и водите през 
септември 2009 г. 
15. Препоръката по тази 
констатация е в процес на 
изпълнение и ще бъде проследена 
при следващ одит. 
16. Препоръките са в процес на 
изпълнение. УО е предприел 
действия за удължаване на 
сроковете на ФМ и очаква 
положително становище от ЕК в 
тази връзка. Препоръките ще 
бъдат проследени при следващ 
одит. 
17. Препоръката по тази 
констатация е в процес на 
изпълнение и ще бъде проследена 
при следващ одит. 
18. Препоръката е изпълнена като 
УО е въвел забрана за използване 
на показателя „опит” с 
Вътрешните правила за 
провеждане на обществени 
поръчки, одобрени със заповед № 
РД-560/03.06.2010 г. 
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относно предоставяне на дирекция 
“Национален фонд” в МФ на 
копие от всички окончателни 
доклади на одитни и/или 
контролни органи, касаещи 
проектите. 
16. При 2 от проектите срокът за 
изпълнение при три от 
одитираните договори не 
съответства на срока за 
изпълнение на проектите, 
предвиден във финансовите 
меморандуми (до 31.12.2010 г.). В 
един  договор е предвидена клауза, 
съгласно която при оставащи 
плащания по договора след 
31.12.2010 г., същите да бъдат 
извършени преди този срок след 
представяне на гаранция, издадена 
в полза на Възложителя. Не се 
предоставиха доказателства за 
писмено съгласуване с ЕК на 
текста на клаузата за извършване 
на оставащи плащания след 
31.12.2010 г. срещу гаранция за 
оставащи плащания. 
18. При 2 процедури за възлагане 
на обществени поръчки при 
извършване на техническата 
оценка на офертите на етап 
възлагане е използван критерий 
“опит”, което е в нарушение на 
директивите на ЕО. 
 

 

3. Одит по проекти: 
2001/BG/16/P/PT/003 
„Реконструкция и 
електрификация на 

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 

Дирекция 
„Координация на 
програми и 
проекти” - УО по 

1. Проект № 2006/BG/16/P/PA/003, 
Договор № Пр-45/15.12.2009 г. 
Обходен път на гр. Габрово (Път Е 
85): 

1. Дадените 2 препоръки са 
приети от ОУ и са в процес на 
изпълнение. Те ще бъдат 

Общо проверени 
разходи към 
31.12.2010 г.: 

N/A 
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железопътната линия 
Пловдив-Свиленград”;  
2004/BG/16/P/PT/005 
„Изграждане на нов 
граничен комбиниран 
(пътен/железопътен) мост 
над река Дунав при Видин 
– Калафат (България/ 
Румъния)” и 
2006/BG/16/P/PA/003 
„Техническа помощ за 
подготовка на пътни 
проекти по направление на 
общо-европейски 
транспортни коридори 
(TEN-T) в България 

м. март 
2010 г.  

КФ, Регламент 
1164/94,   
Министерство на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията  
 
Агенция „Пътна 
инфраструктура” 
- МЗ по КФ, 
Регламент 
1164/94 

Изменението на договора не е 
извършено в съответствие с 
приложимите правила на ЗОП (чл. 
43 от ЗОП). Не са спазени 
приложимите вътрешни правила и 
процедури за промяна на договори 
за обществена поръчка.  
2 В контролни листа с реф. № H02-
02 от 27.03.2008 г., 21.04.2008 г., 
29.05.2008 г., 15.05.2009 г. за 
контрол на плащане към 
контрактор по един проект не е 
документирана извършена 
проверка на етап „проверка на 
фактурата на изпълнителя от 
първо ниво, трето ниво  и четвърто 
ниво на контрол.  
За забавено изпълнение на 
дейностите по договорите, 
възложителят не е начислил 
неустойка на изпълнителите, 
съгласно условията на договора. 
3. Изпълнението на дейностите и 
плащанията по проекта не 
съответства на уговорените 
срокове. 
4. Не са осчетоводени банковите 
гаранции за изпълнение, 
изисквани съгласно сключените 
договори. В процедурата на МЗ за 
счетоводно отразяване на приходи 
и разходи на парични средства по 
програма ИСПА/КФ (1164/94) не 
са включени счетоводни 
записвания при получаване от МЗ 
на банкови гаранции. 
5. Не са изготвени планове за 
действие за изпълнение на 
препоръките във връзка с одитите 

проследени при следващ одит. 
2. Препоръките по тази 
констатация са приети от УО и са 
в процес на изпълнение. Те ще 
бъдат проследени при следващ 
одит. 
3. Препоръката е изпълнена, като 
УО е предприел действия за 
изменение на ФМ и са изпратени 
две писма до изпълнителя за 
подписване на адендум за 
удължаване срока на договорите за 
строителство. 
4. Препоръката за осчетоводяване 
на банковите гаранции е 
изпълнена. Предприети са 
действия за актуализиране на 
процедурния наръчник и 
въвеждане на реда за предаване и 
осчетоводяване на банковите 
гаранции, които ще бъдат 
проследени при следващ одит. 
5.  УО и МЗ са предприели 
действия по констатациите в 
одитните доклади и те са 
затворени, с изключение на 2 
констатации, по които   
препоръките са в процес на 
изпълнение.   
 

1. по проект № 
2001/BG/16/P/PT/
003: 
39755248.21евро 
(=31.49 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
2. по проект 
2004/BG/16/P/PT/
005: 17375224.36 
евро (=17.19 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
3. по проект 
2006/BG/16/P/PA/
003: 549658.03 
евро (=48.89 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
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на ГД “Регионална политика”, ЕК 
№ 2008/BG/REGIO/J2/694/1 от 
МТИТС и АПИ и одита на 
дирекция “Одит на средствата от 
ЕС”, МФ от февруари 2008 от 
АПИ. 

4. Одит по проекти: 
2002/BG/16/P/PЕ/016 
“Интегриран проект за 
водния сектор на гр. 
Варна”; 
2002/BG/16/P/PЕ/017 
“Интегриран проект за 
водния сектор на гр. 
Балчик”; 
2002/BG/16/P/PЕ/018 
“Интегриран проект за 
водния сектор на гр. 
Шумен” 

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 
м. март 
2010 г. 

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми”  - УО 
по КФ, Регламент 
1164/94,   
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

1. За сключване на договор “Избор 
на строител на  реконструкцията 
на водоснабдителната и 
канализационната системи в гр. 
Варна” са използвани 
допълнителни средства от 
националния бюджет. Съществува 
риск да не могат да бъдат 
осигурени допълнителни 
национални средства за всички 
разходи (плащания), които ще 
трябва да бъдат направени след 
31.12.2010 г. 
2. В един  договор е предвидена 
клауза, съгласно която при 
оставащи плащания по договора 
след 31.12.2010 г., същите да бъдат 
извършени преди този срок след 
представяне на гаранция, издадена 
в полза на Възложителя. 
3. Договор “Подготовка на 
Работен проект и Супервизия на 
Интегриран воден проект за гр. 
Балчик” – Europeaid/120120/ D/SV/ 
BG е изменен относно цената и 
срока с анекс.  
4. По договор за обществена 
поръчка УО по КФ в МОСВ е 
изчислил финансова корекция в 
размер на 10 000 евро, поради 
прилагане на критерий „опит”. 
Сумата не е посочена в регистъра 

УО е представил на Одитния орган 
план за действие за изпълнение на 
дадените 11 препоръки. Предстои 
да бъдат проследени взетите 
мерки. 
  

Общо проверени 
разходи към 
31.12.2010 г.: 
1. по проект № 
2002/BG/16/P/PЕ/
016: 1746314.44 
евро (=12.25 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
2. по проект 
2002/BG/16/P/PЕ/
017: 3810032.68 
евро (=35.97 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
3. по проект 
2002/BG/16/P/PЕ/
018: 2067239.67 
евро (=12.78 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
 

N/A 
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на нередностите и не е отразена в 
счетоводната система, както и не 
са предприети действия за 
извършване на финансовата 
корекция.  
УО не е спазил процедурата, 
описана в раздел J7, точка J.7.2 от 
PIM, като не е докладвал на ЕК 
този случай на нередност.  
УО не е въвел контролни дейности 
за проверка за наличие на 
критерий „опит” в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки 
по програма ИСПА/КФ  
5. В един случай не е попълнен  
контролен лист за допустимост на 
разхода при авансовите плащания, 
с което е нарушена процедурата за 
проверка за допустимост на 
разхода. Не са посочвани сумите 
на одобрените разходи  в 
контролните листове за 
допустимост на разхода за 
междинни/финални плащания, 
което не дава яснота по отношение 
стойността на  разхода, за коя 
фактура се отнася и договор. 
6. Липсват писмени процедури за 
проверка на представените от 
изпълнителите по договори 
банкови гаранции за авансово 
плащане и добро изпълнение, 
както и контрол на удължаването 
на срока им на валидност. 
7. В месечните отчети по 2 проекта 
няма информация за доклади от 
извършени одити по тях. 
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5.  Одит по проекти: 
2002/BG/16/P/PЕ/014 
“Градска пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
- Севлиево”; 
2002/BG/16/P/PЕ/011 
“Градска пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
- Ловеч”; 
2002/BG/16/P/PЕ/012 
“Градска пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
- Монтана”. 

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 
м. февруари 
2010 г. 

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми” - УО 
по КФ, Регламент 
1164/94,   
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

1.При извършената проверка на 
място на пречиствателна станция 
за отпадъчни води – град Ловеч, се 
установи, че новите колектори не 
са свързани с намиращите се в 
съседство жилищни постройки, 
тъй като изграждането на тези 
връзки не е включено в обхвата на 
посочените във Финансовия 
меморандум дейности. Липсата на 
тези връзки не позволява пълното 
и ефективно функциониране на 
новите колектори. 
2. При извършената проверка на 
място на пречиствателна станция 
за отпадъчни води – град Ловеч, се 
установи, че на практика достъпа 
до обекта е свободен. 

1. УО е приел препоръката и тя е в 
процес на изпълнение.  
2. Препоръката е изпълнена. УО е 
предприел действия, като достъпа 
до обект ГПСОВ Ловеч е 
обезпечен с постоянна ограда и 
КПП с бариера с мануален 
контрол от служител с постоянно 
присъствие. 

Общо проверени 
разходи към 
31.12.2010 г.: 
1. по проект № 
2002/BG/16/P/PЕ/
014: 2701668.56 
евро (=32.82 % от 
общо сертифиц. 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
2. по проект 
2002/BG/16/P/PЕ/
011: 3308016.23 
евро (=30.88 % от 
общо сертифиц. 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
3. по проект 
2002/BG/16/P/PЕ/
012: 3748048.32 
евро (=31.20 % от 
общо сертифиц. 
разходи към 
31.12.2010 г.) 

N/A 

6. Одит на системите за 
управление и контрол в УО 
по КФ в МРРБ и проект 
2000/BG/16/P/PE/003  
“Изграждане на 
пречиствателни станции за 
отпадъчни води в басейна 
на река Марица, гр.Стара 
Загора, гр.Димитровград и 
гр. Хасково, България” 

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 
м. март 
2010 г. 

Дирекция 
„Европейски 
инфраструктурни 
проекти” - УО по 
КФ, Регламент 
1164/94,    
Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройство-
то 

Констатирани са минимални 
срокове за провеждане на тръжни 
процедури, сключване на договори 
и изпълнението им в рамките на 1 
година за въведен нов компонент 
във ФМ в края на 2009 г. 
Налице е значително закъснение в 
строителните дейности по друг 
компонент на ФМ по договор за 
рехабилитация и реконструкция на 
канализационната мрежа на левия 
бряг на река Марица в гр. 
Димитровград, чийто срока за 

УО е предприел мерки и 
препоръката е изпълнена. 
Въведеният нов компонент е 
изпълнен. Предприети са действия 
за ускоряване на рехабилитацията 
и реконструкцията на 
канализационната мрежа на левия 
бряг на река Марица в гр. 
Димитровград. 

Общо проверени 
разходи към 
31.12.2010 г.: 
 
1. по проект № 
2000/BG/16/P/PE/
003  : 8488803.13 
евро (=23.13 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 

N/A 
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строителство е изтекъл към м. 11, 
2009 г. като към 31.12.2009 г. са 
осъществени строителни дейности 
около 30 %. 

 

7. Извънреден одит по 
проект 
2001/BG/16/P/PE/004 
„Изграждане на 
сероочистващи инсталации 
в ТЕЦ Марица – Изток 
ЕАД, блокове 5 и 6” на 
законосъобразността на 
тръжната  процедура  

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 
м. февруари 
2010 г. 

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми” - УО 
по КФ, Регламент 
1164/94,   
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

Одитният орган е изразил мнение, 
че тръжната процедура е 
проведена в съответствие с 
изискванията на ФМ, 
споразумението между ЕК и ЕБВР 
и правилата за търгове на ЕБВР. 

N/A N/A N/A 

8. Одит по проект 
2006/BG/16/P/PА/001 
„Техническа помощ за 
подготовка на проекти в 
сектор „Околна среда” в 
България” 

Окончателе
н одитен 
доклад 
връчен през 
м. април  
2010 г. 

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми” - УО 
по КФ, Регламент 
1164/94,   
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

1. При извършване на 
техническата оценка на офертите е 
приложен заложения критерии 
„опит”, в нарушение на 
директивите на ЕО. В конкретния 
случай няма влияние върху избора 
на изпълнител, респ. стойността на 
договора - договорът е възложен 
на участника, предложил по-
ниската оферта. 
2. Не е спазен крайния срок за 
приключване работата на 
Оценителната комисия за 
провеждане на процедурата за 
избор на изпълнител на 
обществената поръчка. 
3. Тръжната процедура за 
възлагане на договор по проект 
„Техническа помощ за подготовка 
на проекти от водния сектор – 
Велико Търново, Кърджали и 
Ямбол” УО по КФ в МОСВ и по 
проект „Техническа помощ за 
подготовка на мерки за 

1.Преустановено е използването 
на критерия «опит» при 
разработването на методика на 
оценяване в случаите, когато 
критерия за оценка на офертите е 
“икономически най-изгодната 
оферта”. 
2. Разпоредено е при 
необходимост да се подготвят 
своевременно заповеди за 
удължаване работата на комисията 
и процедурния наръчник е 
допълнен с контролен лист F 1.13, 
за удължаване на срока на 
работата на Оценителната 
комисия. 
3. УО е приел да добави в т.7.5 от 
контролен лист F 1.12 „Evaluation 
Committee BG” нов контролен 
въпрос със следния текст: 
„Достатъчен ли е предиденият 
срок за провеждане на 
процедурата?”. При следващ одит 
ще се проследи изпълнението на 

Общо проверени 
разходи към 
31.12.2010 г.: 
 
1. по проект № 
2006/BG/16/P/PА/
001: 6081266.00 
евро (=66.84 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
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управление на отпадъците в 
региони Стара Загора, Луковит и 
Костенец” на УО по КФ е 
проведена за 2 години. 
4. Финансовият отчет по ИСПА 
мярката и отразените в него 
транзакции за периода от 
стартирането й до 31.12.2009 г. са 
законни и редовни.  

препоръката. 

9. Одит на проект: 
2000/BG/16/P/PE/002 
“Изграждане на 5 
регионални депа за битови 
отпадъци: Монтана, Русе, 
Севлиево, Силистра и 
Созопол” 

Окончателе
н одитен 
доклад 
връчен през 
м. април 
2010 г. 

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми” - УО 
по КФ, Регламент 
1164/94,   
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

1.При проведените проверки на 
място на 4 депа се констатира, че 
не е налично решение за създаване 
на обща система за управление на 
отпадъците съгласно изискванията 
на чл. 17 от двустранните 
споразумение между МОСВ и 
общините Севлиево и Силистра. 
2.При извършената проверка на 
място на депо Силистра, се 
установи, че обекта е приет от 
община Силистра без поставени  
уплътнение на дъното и дренажна 
система за събиране на почвен 
инфилтрат на клетка 4 и без 
осигурено финансиране за тръби 
на инфилтрата.; 
3.При проверките на място на 
депата се установи липса на яснота 
от ръководството на депото и 
общината за необходимите 
действия по подготовка и 
провеждане на рекултивиране и 
закриване на определените стари 
сметища от регионите за 
изпълнение на целите на ФМ. 

1.УО е приел да извърши проверка 
и да информира ИА ОСЕС за 
наличието на двустранно 
споразумение между МОСВ и 
общините Севлиево и Силистра. 
При следващ одит ще се проследи 
изпълнението на препоръката. 
2.УО е приел да изиска от Община 
Силистра предприемане на 
незабавни действия. При следващ 
одит ще се проследи изпълнението 
на препоръката. 
3.УО е приел да изиска от Община 
Силистра предприемане на 
незабавни действия. При следващ 
одит ще се проследи изпълнението 
на препоръката. 
 

N/A– при одита 
на проекта не са 
проверявани 
разходи 
 

N/A 

10. Одит на проект: 
2001/BG/16/P/PТ/004 

Окончателе
н одитен 

Агенция „Пътна 
инфраструктура” 

1. МЗ не е създало достатъчна 
организация за синхронизиране на 

МЗ е представило на Одитния 
орган план за действие за 

Общо проверени 
разходи към 

N/A 
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“Строителство на 
автомагистрала „Люлин”: 
Софийски околовръстен 
път – пътен възел 
„Даскалово” от км 0+000 
до км 19+135”  
 

доклад 
връчен през 
м. юни  
2010 г. 

- МЗ по КФ, 
Регламент 
1164/94  
 

процедурите за избор на 
изпълнител по договора за 
строителство и за избор на 
изпълнител по договора за 
строителен надзор, което е довело 
до осъществяването на авансовото 
плащане по договора за 
строителство без да се били 
изпълнени всички необходими 
условия, съгласно под-клаузи 14.2 
и 14.7 от договора за строителство 
и в последствие до сключването на  
Адендум 1, с който да се регулира 
със задна дата извършеното 
авансово плащане. 
2. Ръководството на МЗ не е 
създало адекватна организация за 
своевременното стартиране на 
строителния процес, поради което 
се е стигнало до подписването на 
Адендум 2 към договора за 
строителство и срокът за 
изпълнение на договора е удължен 
със 123 дни (до 30.04.2010 г.). 
3. При осъществения 
предварителен контрол от МЗ едно 
плащане по договор за 
строитлество е счетено за 
недопустимо. Плащането не е 
прието и от УО/МТИТС. МЗ е 
предприело мерки за анализ на 
плащанията по договора. 
4. В резултат на пропуски при 
проектирането и в резултат на 
осъщественото пре-проектиране се 
налагат изменения на съоръжения 
по трасето на АМ Люлин. 
5. В резултат на осъществения 

изпълнение на дадените  
препоръки. Предстои да бъдат 
проследени взетите мерки. 
Част от препоръките са изпълнени, 
като са предприети следните 
действия: 

1. Издадени са заповеди за 
определяне на ръководител и 
екип за управление на проекта. 
2. Подписан е Адендум № 3 към 
договора за строителство за 
приключване на строителството 
на АМЛ в срока на Финансовия 
меморандум. 
3. Анализирани са причините, 
довели до подписването на 
Адендум 2 към договора за 
строителство. 

31.12.2010 г.: 
 
1. по проект № 
2001/BG/16/P/PТ/
004: 25533352.41 
евро (=19.33 % от 
общо 
сертифицираните 
разходи към 
31.12.2010 г.) 
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предварителен контрол от 
„ДОКУР” по отношение на 
проекта на Адендум 3 не са 
посочени финансовите последици, 
произтичащи от подписването на 
Адендум 3. 
6. При изготвянето на проекта на 
Адендум 3 не са налични 
необходимите компоненти, 
изисквани съгласно чл. 5.7 
„Изменение на договори за 
строителство” от PRAG. 
7. Ръководството на  МЗ не е 
осигурило достатъчна организация 
и добро планиране за постигането 
на съответствие между 
договорените работни часове на 
Инженера и Изпълнителя, което е 
довело до необходимостта от 
сключването на  Адендум 1 към 
договора за осигуряване на 
независим строителен надзор и 
съответно до завишаване на 
стойността на договора със 173 
500 евро. 
8. В становището на сектор 
„Предварителен контрол - ЕС” от 
25.09.2008 г. не е отразен фактът, 
че с Адендум 1 към договора за 
супервизия се увеличава 
стойността на договора със 173 
500 евро; не е отразен фактът, че с 
Адендум 1 се поемат и финансови 
ангажименти от страна на 
Възложителя. 
9. Констатирано е увеличаване с 
общо 289 дни на срока на 
изпълнение на договора за 
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независим строителен надзор и  
съответно увеличение с 41% 
спрямо първоначалната стойност 
на договора. 
10. Към 30.11.2009 г. физическото 
изпълнение на договора за 
строителство е 40% (съгласно 
представената информация в 
Appendix 1 Works Progress Synopsis 
oт месечния отчет за напредъка, 
изготвен от Инженера), което 
излага на риск приключването на 
останалите дейности по договора в 
рамките на срока на допустимост 
на разходите съгласно Финансовия 
меморандум. 
11. При определянето на екипа за 
управление на проекта е 
допуснато: 
а/ вменяването на правомощия на 
ръководителя на екипа да води 
самостоятелна кореспонденция 
довежда до риск от недобра 
координация между екипа за 
управление на проекта и МЗ/АПИ. 
б/ да се вменяват правомощия на 
ръководителя на екипа, които 
съгласно договора за строителство 
са правомощия на Инженера по 
проекта. 
12. Налице е значително забавяне 
при стартирането и 
приключването на процедурите за 
избор на изпълнители по 
договорите за строителство и за 
супервизия спрямо индикативните 
дати, посочени във Финансовия 
меморандум по проекта, което е 
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довело до забавяне на дейностите 
по проекта. 
 

11. Допълнителна проверка 
във връзка с издадени 
одитен доклад и финална 
декларация за 
приключване по проект 
2000/BG/16//P/PT/002 
“Реконструкция, развитие 
и разширение на Летище 
София: Лот Б1 - нов 
терминал и  
съответстващата 
инфраструктура” от 
декември 2009 г. 
 

Резултатите 
са 
комуникира
ни с ЕК 
през м. 
ноември 
2010 г. 

Дирекция 
„Координация на 
програми и 
проекти” - УО по 
КФ, Регламент 
1164/94,   
Министерство на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията  
 

В резултат на допълнително 
направените проверки Одитният 
орган потвърждава заключението 
си от доклада за приключване на 
проекта и декларацията за 
приключване от декември 2009 г. 
Посоченото актуализирано мнение 
на Одитния орган се базира на 
представената допълнителна 
информация от УО на ЕК от август 
2010 г. към финалния доклад по 
ИСПА мярката, както и на 
заключенията от проверката на 
разходите по плащания от ЕИБ и 
проверката на апликационната 
форма относно калкулираните 
приходи. 

N/A N/A N/A 

12. 
Одит за издаване на 
декларация за 
приключване на проект  
2002/BG/16/P/PА/002 
„Техническа помощ за 
подготовка на интегриран 
проект за водния сектор на 
град София” 
 

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 
м. януари 
2011 г. 

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми” - УО 
по КФ, Регламент 
1164/94,   
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

Одитният орган е изразил мнение, 
че финалната декларация за 
разходите и финалният доклад 
представят вярно, във всички 
материални аспекти направените 
разходи и извършената работа, в 
съответствие с регламентите и 
условията на решението по 
проекта и неговите цели, и че 
заявлението до Европейската 
комисия за плащане на остатъка от 
финансовата помощ от Общността 
е валидно, с изключение на 
следните грешки, които не са 
задоволително третирани: 
(a) изменение на договор за 
услуга 
EuropeAid/119825/D/SER/BG в 

Докладът и декларацията по 
приключване са  изпратени на ЕК   
с писмо № ОД-1/21.01.2011 г. 

Общо проверени 
разходи към 
31.12.2010 г.:  
 
По проект № 
2002/BG/16/P/PА/
002 
1 302 109, 80 € 
(=100 % от общо 
сертифицираните 
разходи по 
проекта) 
 
 

За 2009 г. – 0%  
За 2010 г. – 
258 271,50 €, или 
19.83 % от 
сертифицираните 
разходи по проекта  
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несъответствие с PRAG и 
законодателството по обществени 
поръчки – намаление на обема 
дейности без пропорционално 
намаляване на цената. Случаят е 
изолиран. Одитният орган е 
оценил финансовия ефект на тази 
грешка в размер на 255 046, 50 
евро, представляващи финансова 
корекция за несъответствие с 
правилата за обществени поръчки. 
(б) недопустими разходи – 
изплатени хонорари в 
противоречие с условията на 
договорите. Одитният орган е 
оценил финансовото влияние на 
тази грешка в размер на 4 300 
евро, както следва: 
-1 300 евро изплатени хонорари в 
противоречие с условията на 
договор ILIAZ-26-ISPA-BG-
SAO/Environment и  
- 3 000 евро изплатени хонорари в 
противоречие с условията на 
договор Chakarov–16–ISPA–BG–
SAO/Environment. 
(в) прегледаният финален 
доклад по ИСПА мярката е 
непълен – идентифицирани са 
пропуски в съдържанието на 
представената във финалния 
доклад информация. Пропуските 
нямат финансово влияние. Цялата 
релевантна информация е събрана 
и прегледана от Органа по 
приключването, неговата оценка е 
представена в приложения доклад 
и заключението е, че целите на 
Финансовия меморандум по 
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ИСПА мярката са постигнати. 

13. Одит „Независима 
оценка на проведените 
процедури по директно 
договаряне за проекти, 
финансирани от 
ИСПА/Кохезионния фонд  
в сектор Околна среда” в 
дирекция „Европейски и 
международни проекти” 
(Управляващ орган на 
помощта от Кохезионния 
фонд по Регламент 
1164/94) към 
Министерство на околната 
среда и водите. 

Окончателен 
одитен 
доклад 
връчен през 
м. януари 
2010 г. 

Дирекция 
„Европейски и 
международни 
програми” - УО 
по КФ, Регламент 
1164/94,  
Министерство на 
околната среда и 
водите. 

Одитният орган е изразил мнение, 
че УО прилага системно 
процедурата за пряко договаряне в 
противоречие на принципите за 
равнопоставеност и конкуренция.  

Основните препоръки на Одитния 
орган са свързани със спазването 
на принципите на ЗОП и 
Директива 2004/18/ЕС, 
подобряване на планирането и 
засилване на предварителния 
контрол преди стартирането на 
обществени поръчки.  
Одитният орган е препоръчал 
също финансова корекция по 6 
сключени договори чрез пряко 
договаряне на обща стойност 
11 215 366, 42 евро.  
След допълнителни уточнения с 
ГД „Регионална политика” на ЕК  
(писмо 006920 от 30.07.2010 г.) 
предложените финансови 
корекции са на обща стойност 
18 473 452 евро по 8 договора за 
обществени поръчки. 
 

УО прие да наложи предложените 
финансови корекции по шест от 
засегнатите договори и не се 
съгласи с предложените корекции 
по договорите за строителен 
надзор на 2002BG16PPE011 - 
Ловеч (356 531 €) и Севлиево 
2002BG16PPE014 – (333 675 €).  
С писмо от месец февруари 2011 г. 
ЕК поканени националните органи 
да вземат решение или да се 
премине към процедура на 
изслушване. 

18 473 452 евро – 
одитът е на 
проведени 
процедури на 
директно 
договаряне по 
проекти и 
финансовата 
корекция е 
определена като 
процент от 
стойността на 
сключените 
договори, 
независимо от 
размера на 
сертифицираните 
разходи по 
съответните 
проекти.  

N/A 

Цялостна оценка: 
Значително изоставане на 
изпълнението на 
дейностите по 
финансовите 
меморандуми, докладвано 
в Годишното обобщение за 
2009 г., е наваксано в 

    Общата стойност 
на всички 
одитирани 
разходи към 
31.12.2010 г. (с 
натрупване) по 
проектите по 
Кохезионен фонд 

Процент на грешка:  
2009 г. – 0.40 %  
2010 г. – 0.97 % 
(не е включена 
финансовата 
корекция на 
договорите, 
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значителна степен, но не е 
преодоляно.   
В резултат на проверките, 
извършени от одиторите, 
ИА ОСЕС счита, че в общо 
проверените разходи няма 
съществени грешки и 
декларираните разходи са 
законосъобразни и 
правилни, с изключение на 
грешките, открити при 
одита на процедурите за 
директно възлагане на 
обществени поръчки и 
одита за приключване на 
проект 
2002/BG/16/P/PА/002 
„Техническа помощ за 
подготовка на интегриран 
проект за водния сектор на 
град София”. 
 

спрямо всички 
сертифицирани 
разходи  към 
31.12.2010 г. (с 
натрупване) е 
27.76 %.  
 
 

сключени чрез 
процедури по 
директно 
договаряне№) 
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3. Цялостен анализ 
 
3.1. Анализ на сертифицираните разходи през 2010 г. 
 

3.1.1. Анализ на сертифицираните и декларирани от Национален фонд в 
Министерството на финансите, разходи пред Европейската комисия за 2010 г. за 
Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)/ИСПА 

 
Сертифицираните разходи пред Европейската комисия за 2010 г. по Кохезионен фонд 
(Регламент 1164)/ИСПА възлизат на 268 401 390,25 евро. Това представлява над 31% 
от общата сума на сертифицираните разходи от Разплащателния орган от началото на 
изпълнението на Кохезионния фонд (Регламент 1164/94)/ИСПА до края на 2010 г., 
възлизаща на 861 897 596,74 евро. 

Средствата, получени от Европейската комисия от началото на Програмата до 
31.12.2010 г., възлизат на 612 068 166,45 евро. 

Към 30 ноември 2010 г. от общо 40-те проекта, съфинансирани по Кохезионен фонд 
(Регламент 1164/94), 6 са официално затворени, а за 2 се очаква окончателното 
плащане от Европейската комисия. 

От останалите 32 проекта 17 са достигнали или са близо до прага за обща стойност на 
авансовите и междинните плащания, заложен във Финансовите меморандуми, който е 
80 или 90 % в зависимост от естеството на Меморандума. 

За проектите, за които ЕК одобри удължение на срока на допустимост на разходите и 
все още не са достигнали прага за обща стойност на авансовите и междинните 
плащания, заложен във Финансовите меморандуми (80/90 %), Разплащателният орган 
ще продължи междинна сертификация и през 2011 г. Несертифицираните разходи за 
проектите, приключващи на 31.12.2010 г., ще бъдат включени в окончателните 
сертификати към ЕК, които Разплащателният орган ще представи не по-късно от 
30.06.2011 г. 

 

3.1.2. Анализ на процеса по сертификация през 2010 г. по Оперативните програми 
2007 – 2013 г., извършена от Сертифициращия орган – Национален фонд в 
Министерството на финансите на Р България  

 

През 2010 г., Сертифициращият орган (СО) анализира и използва цялата налична 
информация, свързана с декларираните от Управляващите органи верифицирани 
разходи, с цел добиване достатъчна увереност, че разходите извършени в периода по 
всяка Оперативна програма съответстват на критериите за допустимост на разходите, 
посочени в чл. 56 от Регламент (EО) № 1083/2006 на Съвета и на националните и 
детайлните правила за допустимост на разходите, както и че разходите са извършени от 
бенефициентите в изпълнение на одобрени проекти по Оперативната програма в 
съответствие с условията на Регламент (EО) № 1083/2006 на Съвета за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ.  

Преди сертификация на разходите, Сертифициращият орган осъществява пълна 
документална проверка на получената от Управляващия орган информация по 
съответната Оперативна програма и взема предвид извършените управленски проверки 
от УО, както и анализа на УО за физическото изпълнение на проектите, установени 
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пропуски и предприети действия от УО за тяхното отстраняване и недопускане в 
бъдеще. Също така Сертифициращият орган извършва оценка на друга налична 
информация за целите на сертификацията на разходи (същност и статус на изпълнение 
на препоръки от одитни и контролни органи, кореспонденция по Оперативната 
програма и др.). Не на последно място, СО взема предвид резултатите от извършени 
собствени проверки на място, като през 2010 г. СО прилага нов подход по отношение 
на проверките на място. От 2010 г. проверките на място на СО в УО и МЗ се извършват 
преди процедурата по сертификация, като в рамките на календарната година се 
извършват 3 проверки на място при бенефициент по всяка Оперативна програма, 
заедно с екип на УО/МЗ. 

По отношение на констатираните слабости, СО отправи конкретни препоръки и 
срокове за тяхното изпълнение към съответния УО (съобразени с класификацията на 
констатациите и същността на препоръките), с цел отстраняване на горепосочените 
пропуски, подобряване процеса на верифициране на средства и осигуряване 
деклариране на допустими разходи към СО, респективно към Европейската комисия.  

В тази връзка през 2010 г. СО проследи изпълнението от УО на препоръките, а тези 
които са в процес на изпълнение ще бъдат проследени през 2011 г.  

В резултат от извършване на тези дейности, през 2010 г. СО сертифицира разходи към 
Европейската комисия по седемте Оперативни програми в общ размер на 403 624 
547,04 евро, което представлява 5.03  % от бюджета на Оперативните програми. 

Също така през 2010 г. в резултат на извършените контролни проверки и цялостен 
анализ от СО бяха констатирани пропуски в прилагането на контролни процедури от 
страна на УО в областта на обществените поръчки и спазването на принципа за добро 
финансово управление на средствата от ЕС. В допълнение СО взе предвид 
информацията за установени недопустими разходи в резултат на извършени одити по 
някои от Оперативните програми. 

В тази връзка през 2010 г. СО временно преустанови сертифицирането на разходи към 
Европейската комисия до предприемане на адекватни корективни действия от УО и 
налагане на финансова корекция от тях там, където е приложимо. Преустановено беше 
сертифицирането на разходи, за които не бе получена достатъчна увереност за тяхната 
допустимост, както на ниво Оперативна програма, така и на ниво приоритетна ос и на 
ниво договор (конкретни верифицирани разходи) до получаването на необходимата 
увереност от СО. 
 
3.1.3. Анализ на сертифицираните и декларираните разходи  към ЕК през 2010 г. 
по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 
 

Съгласно одобрената на 14.12.2007г. Оперативна програма за развитие на сектор 
“Рибарство” за Сертифициращ орган е определен Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).                  
На основание Чл. 22 от Устройствения правилник на ДФЗ, приет с ПМС № 255 от 
28.10.2009 г., обнародван в ДВ бр. 87 от 03.11.2009г., функциите по сертификация на 
разходите по ЕФР са възложени на отдел "Сертификация на разходите по Оперативната 
програма за развитие на сектор "Рибарство" (СРОПРСР) към ДФ „Земеделие”.   

През 2010 г. изградените системи за управление и контрол в Управляващия орган, 
Междинното звено на УО, Сертифициращия орган и Одитния орган доказаха своята 
адекватност, ефективност и съответствие с изискванията на европейските регламенти и 
националното законодателство. 
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На 22 декември 2010г. Европейската комисия информира страната ни за получената 
положителна оценка за съответствие по Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство” 2007 – 2013г.  

Към 31.12.2010 г. общата сума на сертифицираните от Сертифициращия орган 
допустими разходи декларирани към Европейската комисия по Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство”, са в размер на 4 048 488,28 евро, от които общите 
публични средства са в размер на 3 728 861,11 евро. Сертифицирани са общо 17 
плащания по проекти от оперативната програма като преобладаващите от тях са 
окончателни. Във основа на сертифицираните разходи Сертифициращия орган изпрати 
първото заявление за междинно плащане на стойност 3 410 205,51 евро до ЕК.                  

През месец декември 2010 г. се подписа финансово споразумение с Национален 
гаранционен фонд (НГФ) към Българска банка за развитие с принципал Министерство 
на финансите, чрез което се цели улесняване достъпа на български фирми до банково 
финансиране и по този начин ускоряване реализирането на инвестиции, чрез 
осигуряване на допълнителни гаранции по кредити, отпуснати от банки за 
осъществяване на проекти по Оперативната програма. НГФ ще издава гаранции по 
кредити, отпуснати от банки на кредитополучатели, за реализирането на проекти в 
сектор „Рибарство”, както и контрагаранции, които НГФ ще издава по гаранции на 
банки за авансови плащания по проекти, одобрени за подпомагане по Оперативна 
програма за развитие на сектор „Рибарство”  2007 – 2013 г. За създаването на 
гаранционната схема от бюджета на Оперативната програма се изплатиха 3 067 798,34 
eвро. 

Това е първата по рода си гаранционна схема между две български институции, 
представляващи държавната администрация и финансовия сектор. 

През 2010 г. всички служители на СО преминаха специализирани обучения от областта 
на финансовото управление и контрол на фондове и програми на ЕС. 
Сертифициращият орган разполага с необходимия административен капацитет за 
ефективно осъществяване на своите функции, като са предоставени възможности за 
професионално развитие чрез провеждане на специализирани обучения и семинари. 
 

3.2. Анализ на информацията за системите за управление и контрол по ЕФРР, 
ЕСФ, КФ и ЕФР 

 

3.2.1. Приоритети на Одитния орган за 2010 г. 

Основните задачи на ръководството на Одитния орган през 2010 г. са свързани с 
развитие на административния капацитет и подобряване на качеството на 
одитната дейност. 
В началото на 2010 г. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” (ИА ОСЕС) е 
с утвърдена численост от 40 щатни бройки. В резултат на извършен анализ на всички 
предстоящи ангажименти, ръководството на агенцията инициира увеличение на 
числеността на одиторите. През месец май 2010 г. е увеличен съставът на ИА ОСЕС, 
дирекция „Одитна дейност” с 20 одитори. Средствата за изплащане на основната 
заплата и допълнителното месечно възнаграждение на допълнителните щатни бройки, 
включително разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, 
се осигуряват по Оперативна програма „Техническа помощ” на Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР). След проведени конкурси до края на 2010 г. са назначени 
18 одитори. С увеличения състав Одитният орган планира да покрива одитните 
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ангажименти през 2011 г., без да наема външни одитори. При необходимост от лица 
със специфични експертиза или от допълнителен капацитет, Одитният орган разполага 
с възможността да ангажира експерти по проект по ОП „Техническа помощ”, 
финансирана от ЕФРР. 

През 2010 г. по предложение на ръководството на ИА ОСЕС е направено изменение на 
Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), с което се заложи изискване 
на длъжност одитор в агенцията да бъдат назначавани само лица, които притежават 
сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” или валиден международно 
признат сертификат за вътрешен одитор Certified Internal Auditor (CIA) и Certified 
Government Auditing Professional (CGAP). Това изискване влезе в сила от 1 януари 2011 
г. 

Основен приоритет на ръководството на агенцията е повишаването на 
професионалната квалификация на одиторите. За целта през 2010 г. служители на ИА 
ОСЕС са взели участие в обучителни курсове за придобиване на международни 
сертификати по програмите CIA и CGAP. Четирима одитори са придобили сертификат 
CGAP, а четирима са продължили успешното взимане на отделните части за 
придобиване на сертификат CIA. Двама от новоназначените през м. септември 2010 г. 
одитори са придобили сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от 
министъра на финансите. В съответствие с плана за обучение за 2010 г. всички одитори 
участваха в обучителни курсове и семинари в областта на: одитен процес – планиране, 
извършване и докладване на одитен ангажимент; прилагане на Международните 
одиторски стандарти; прилагане на методологията за системните одити и одитите на 
операциите; проверка на обществените поръчки; проекти, генериращи приходи; най-
често констатирани нередности от ОЛАФ, и др. Лектори по посочените теми бяха 
експерти от дирекции на Европейската комисия, от одитни органи на други страни – 
членки и от одитори с дългогодишен международен опит в областта на вътрешния и 
външния одит. Представители на ИА ОСЕС са участвали в годишната среща на 
одитните органи на страните членки, проведена в гр. Стокхолм, Швеция. Целта на 
срещата е обмяна на опит и добри практики между страните-членки и представители на 
Европейската комисия. Средно на всеки одитор от агенцията се падат по 17 дни за 
участие във външни и вътрешни обучения. 

В резултат на посочените действия към 1 януари 2011 г. всички одитори от ИА ОСЕС 
притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, като допълнително 
осем са сертифицирани по програмата CGAP, един е CIA и трима са сертифицирани 
експерти по разкриване на измами (CFE). 

С цел подобряване на качеството на одитната работа през месец септември 2010 г. е 
одобрена нова версия на Наръчника за одит на средствата от Европейския съюз. 
Актуализирани са частите, свързани с одита на системите, одита на операциите и 
контрола на качеството. Допълнени са нови детайлни работни документи (контролни 
листове), включително за проверки на проведените от бенефициентите обществени 
поръчки. Всички одитори в агенцията са преминали обучение по прилагане на новите 
контролни листове, преди тяхното прилагане. Разписан е подробно процесът по 
контрол на качеството на одитната дейност, извършван при изпълнение на 
ангажиментите и докладване на резултатите от тях. Подобрена е и частта, свързана с 
извършването на периодични прегледи за съответствие с приложимите международно 
признати одитни стандарти и одобрената методология. Целта на тези периодични 
прегледи е предприемане на мерки за подобряване на правилата и изпълнението им в 
бъдеще. Разработени са образци на контролни листове за документиране на надзора на 
различните нива. Прилагането на тази цялостната система от мерки за текущи и 
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последващи прегледи е довело до подобряване на качеството на одитната работа и на 
резултатите от нея - одитните доклади. 

През м. октомври 2010 г. Одитният орган обяви открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка за доставка и внедряване на софтуер за управление на одиторската 
дейност. Използването на одиторски софтуер ще подобри организацията на работа и 
нивото на отчетност и документираност в агенцията и възможността за проследяване 
на всички извършени одитни дейности, включително планирането, извършването, 
докладването и проследяване на препоръките от всеки одитен ангажимент. 
Процедурата приключи в началото на месец януари 2011 г. и предстои да бъде 
подписан договор със спечелилия участник. С описаните действия Одитният орган 
подобри своята работа и изпълни всички препоръки, дадени от одиторите на 
Европейската комисия. 

 

3.2.2. Анализ на резултатите от дейността на Одитния орган за 2010 г. 
В изпълнение на одитните стратегии по оперативните програми и годишния план за 
одитната дейност за 2010 г. са постигнати следните резултати: 

През 2010 г. Европейската комисия даде положителна оценка за съответствие на 
системите за управление и контрол по следните програми: 

- през месец февруари 2010 г. по седемте оперативни програми, съфинансирани 
от Структурните и Кохезионния фонд: 

- през месец декември 2010 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество 
България – Македония и Програмата за трансгранично сътрудничество България 
– Турция, финансирани от IPA и Европейския фонд за регионално развитие. 

- през месец декември 2010 г. по Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство”. 

В периода от март до юли 2010 г. са извършени одити на операциите по 7-те 
оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд. По време 
на тези одити са направени проверки в 282 бенефициенти. 
Резултатите са обобщени в следната таблицата: 
 
 

 
Одитирани разходи от 

Одитния орган 

 
Оперативна програма 

 
Сертифицирани 
разходи за 2009 

BGN  
BGN 

 
% 

Брой 
про-
екти 

1. Регионално развитие 20 984 268,92 20 984 268,92 100 43
2. Конкурентоспособност 1 657 330,83 1 657 330,83 100 21
3. Транспорт 54 485 264,92 54 485 264,92 100 18
4. Околна среда 19 570 038,59 16 440 453,78 84,01 39
5. Техническа помощ 3 064 817,03 2 691 490,93 87,82 9
6.Административен капацитет 45 861 775,49 27 202 610,67 59,31 81
7.Развитие на човешките 
ресурси 

38 979 350,18 24 104 560,64 61,83 73

Сума 184 602 845,96 147 565 980,69 84,71 284
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Общата стойност на установените грешки с финансово изражение по всички 
оперативни програми е 6 520 215,80 лв. Основен дял от тези грешки са предложените 
финансови корекции за нарушения при възлагането на обществените поръчки – 
5 196 364,24 лв. Най-често установените нарушения, които са довели до предлагане на 
финансови корекции, са свързани с определянето на дискриминационни критерии за 
подбор/показатели за оценка, непредставянето на задължителни документи от 
спечелилите кандидати преди сключването на договорите и изменение на сключените 
договори чрез допълнително възлагане на строителство и услуги в нарушение на 
законодателството. 

Изводът, който може да се направи от системните одити и първите одити на 
операциите е, че системите за управление и контрол работят ефективно, но са 
необходими някои подобрения. Установените пропуски при процедурите за 
възлагане на обществените поръчки от бенефициентите (главно общини), водещи 
до финансови корекции, показват, че е необходимо да се подобри практиката по 
прилагане на нормативните актове в тази област и да се засили контролът от 
страна на Управляващите органи и Междинните звена върху възлаганите от 
бенефициентите обществени поръчки. 
Резултатите от всички проверки са текущо комуникирани с Управляващите органи и 
Междинните звена. След анализиране на допълнително предоставена информация, през 
месеците ноември и декември 2010 г. са връчени окончателните одитни доклади. 
Всички препоръки и предложени финансови корекции са приети. Не са установени 
случаи на измама, като в три проекта по Оперативна програма „Околна среда” и в три 
проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са констатирани 
индикатори за измама. Дадени са препоръки на Управляващите органи за извършване 
на допълнителни проверки. 

Голяма част от установените пропуски междувременно са отстранени, а за всички 
останали Управляващите органи са представили план за действие с конкретни 
ангажименти и срокове. 

Предприетите действия, включително по отношение на финансовите корекции,  
ще бъдат проследени от Одитния орган през 2011 г. 

Всички резултати от системните одити са представени на Европейската комисия 
чрез системата SFC. 
След задълбочен анализ на изпълнението на Годишния план за одитните ангажименти 
за 2010 г., ръководството на Одитния орган констатира забавяне на изпълнението на 
първите за програмния период одити на операциите. Причините за това забавяне са 
свързани с решението на Одитния орган да прегледа и прецизира контролните листове 
за одитите на операциите, както и да провери максимално висок процент от 
сертифицираните през 2009 г. разходи по оперативните програми (виж таблицата по-
горе). По-късното финализиране на първите одити на операциите доведе до 
закъснението в стартирането на системните одити по 6 от оперативните програми и 
хоризонталния системен одит на ИСУН. Същите стартираха през месец октомври 2010 
г. и ще приключат през месец февруари 2011 г. 

През месец декември 2010 г. бяха изготвени и изпратени на Европейската комисия чрез 
системата SFC годишни контролни доклади и годишни становища по всичките осем 
оперативни програми: Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна 
програма „Транспорт”, Оперативна програма „Техническа помощ”, Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 
Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Административен 
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капацитет”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна 
програма за развитие на сектор „Рибарство”. Годишни доклади и становища са 
изготвени и по програмите за трансгранично сътрудничество България – Македония, 
България – Турция и България - Сърбия, финансирани от IPA и Европейския фонд за 
регионално развитие. 

През 2011 г. в резултат на укрепения административен капацитет, подобрената 
методология, придобития опит от първите одити на операциите и предстоящото 
внедряване на софтуер за управление на одиторската дейност, ръководството на 
Одитния орган ще оптимизира работата по изпълнение на планираните одитни 
ангажименти. 
 
 
4. Декларация за общо ниво на гаранции 
 
Въз основа на резултатите от изложеното по-горе сертифициране на разходите и на 
обобщените данни от одита, моето становище е, че за годината, завършила на 31 
декември 2010, системите за управление и контрол за Кохезионния фонд 
(предприсъединителна програма ИСПА), установени за периода на планиране 2000-
2006 г., и за Структурните и Кохезионния фондове и Европейския фонд за рибарство, 
установени за периода на планиране 2007-2013 г., са в съответствие с приложимите 
регулаторни изисквания и функционират ефективно, така че да предоставят 
задоволителна гаранция, че сертифицираните пред Комисията отчети за разходите 
са верни и, като следствие от това, разумна гаранция, че основните транзакции са 
законосъобразни и редовни, с изключение на следното: 

1. При изпълнените на одитните ангажименти от Одитния орган са установени 
грешки с финансово изражение (включително финансови корекции за нарушения 
при възлагане на обществени поръчки) и някои слабости при функционирането на 
системите за управление и контрол, подробно описани в т. 2 от годишното 
обобщение. 

2. Към настоящия момент няма оценка за съответствието на системите за 
управление и контрол по програмата за транс-гранично сътрудничество България-
Сърбия; 
 
Мога да потвърдя, че подробно изложените по-долу действия се провеждат 
понастоящем с цел коригиране на горните изключения: 
 
1. Управляващите органи и Междинните звена са предприели действия за  
подобряване на контрола, ефективно прилагане на процедурите по верификация и  
своевременно коригиране на потенциални грешки при възлагането на обществени 
поръчки. 

2. Управляващите органи са приели да приспаднат стойността на грешките с 
финансово изражение от следващи сертификати по Оперативните програми. 
Резултатите от предприетите действия от Управляващите органи за изчистване на 
сертифицираните разходи за 2009 г. ще бъдат проследени от Одитния орган и 
докладвани в Годишни контролни доклади за 2010 г. 

3. Българските власти са предприели действия за подобряване практиката по 
прилагане на нормативните актове в областта на обществените поръчки. 
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Предприети са също така действия за изменение на нормативните актове, с цел  
прецизиране. 

4. Одитният орган по Структурните и Кохезионния фондове, който оглавява 
групата на одиторите по програмата за транс-гранично сътрудничество България-
Сърбия е планирал в периода февруари – април 2011 г. извършването на оценка на 
съответствието на системите за управление и контрол по тази програма; 

5. С оглед осигуряване на по-добра координация и унифициране на подхода при 
прилагане на Оперативните програми, през 2010 г. са приети нормативни актове, 
свързани с верифицирането на разходите, налагане на финансови корекции в случай на 
установени нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки. 
Оптимизирани са нормативните актове за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по оперативните програми и избора на фирма-изпълнител от страна на 
частно-правни субекти, бенефициенти по ОП. Детайлизирани са указанията на 
Министъра на финансите за плащанията, сертификацията на разходи, 
възстановяването на неправомерно платени суми и осчетоводяване на разходите по 
Структурните и Кохезионния фондове.  Всички тези действия допълнително  
оптимизират и подобряват контролната среда за прилагане на Оперативните 
програми;  

6. Предвид възможността за удължаване на срок за приключване на 13 финансови 
меморандуми по Кохезионен фонд(1164//94), са предприети конкретни действия за 
успешното финализиране на проектите и своевременното сертифициране на 
разходите пред Европейската комисия. 

 
 
 
 
________________________ 
(Подпис) 
 
Томислав Дончев 
министър по управление на средствата от ЕС и   
председател на Съвета за координация при управлението на средствата от 
Европейския съюз 
 
Дата 
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