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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Възложител  
ДПП „Златни пясъци“ 
 
1.2. Място на изпълнение 
ДПП „Златни пясъци“ 

1.3. Обща информация 
Чрез опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, свързано с опазване на 
околната среда, оперативната програма има за цел да допринесе за осъществяването на 
стратегическата визия за България съгласно Националната стратегическа референтна рамка за 
периода 2007 – 2013 г., а именно: Към 2015 г. България да стане динамична, 
конкурентоспособна и достъпна държава-членка на ЕС с високи качество на живот, 
доходи и социална чувствителност на обществото. 
Оперативната програма (ОП) се основава на целите и приоритетите на екологичната политика 
на ЕС и отразява поетите от България международни ангажименти в сектор “околна среда”, 
както ангажиментите към ЕС, поети по време на предприсъединителния период, заедно със 
специфичните национални интереси.  
Целта на процедура  BG161PO005/11/3/3.2/06/27  е да се поддържат и възстановяват горите, 
земите и водните площи, което ще допринесе за възстановяване и развитие на биологичното 
разнообразие, както и ще повиши популацията на значими видове разстения и животни.   
Главната цел на проект „ИИДД--ПППП  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  ууссттррооййссттввоо  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  
ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции ” е от една страна да проучи тревни хабитати и значими 
видове влечуги, а от друга, да подобри посетителската инфраструктура на парка, както и да 
развие програми като „Екоучилища“ и „Учим за гората“, като по този начин популяризира 
богатството и разнообразието от разстения и животни на ПП „Зл. Пясъци“. 
1.3.1 Договор за безвъзмездна финансова помощ  
За финансиране на проект „ИИДД--ПППП  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  ууссттррооййссттввоо  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  
ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции” ДПП „Зл. Пясъци“ сключи Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № DIR-5113326-С-008, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда” 
2007-2013 г. (ОПОС),  Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
референтен   №:BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и 
управление на природни паркове”. 
Настоящите технически спецификации са част от документация за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Одит на проект: „ИИДД--ПППП  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  ууссттррооййссттввоо  ии  
ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции” като част от задължителните дейности в 
процеса на реализация на проекта. 



                                                                                                                        
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ                                 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА                                        НАЦИОНАЛНА 
ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ                                 ОКОЛНА СРЕДА 2007 –2013                                       СТРАТЕГИЧЕСКА 
      Инвестираме във вашето бъдеще                           Решения за по-добър живот                                        РЕФЕРЕНТНА РАМКА2007-2013 
 

ПРОЕКТ  ИД-ПП ”Златни Пясъци”- Изпълнение на дейности за устройство и управление на 
природен парк ”Златни пясъци” 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма”Околна среда 
2007-2013г.” 
 
ДИРЕКЦИЯ НА  ПРИРОДЕН ПАРК„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” 
9007 Варна  п.к.20  тел 052/355 561, 052/355 591 факс. 052/355 541 www.parkzlatnipiasaci.com 
 

3

1.3.2. Обхват на проекта 

Основни дейности по проект „ ИИДД--ПППП  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  ууссттррооййссттввоо  ии  ууппррааввллееннииее  
ннаа  ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции::  
 
А) Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, включващи: 
1.1 Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати и поддържане на 
популацията на консервационно значимите видове влечуги; 
1.2. Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на 
неместни растителни видове; 
1.3. Поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен 
тритон (Triturus vulgaris) и жълтокоремна бумка (Bombina variegatа) в парка. 
 
Б) Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и 
капитално строителство, включващи: 
1.1. Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската 
инфраструктура; 
1.2. Дейности по ремонт и обзавеждане на информационни  пунктове; 
1.3. Маркиране на границите на природния парк; 
1.4. Дейности за отстраняване на стара инфраструктура; 
 
В) Дейности свързани с интерпретация и образователни програми; 
 
Г) Дейности свързани с планиране и оптимизация на управлението; 

В съответствие с изискванията на процедурата, бенефициентът ДПП „Зл. Пясъци“ е 
предвидил възлагането на външен изпълнител на извършването на текущ одит на на 
проекта – предмет на настоящата техническа спецификация. 

2. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

1.1. Обект на поръчката 
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
Поръчката се възлага чрез публична покана, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП, по реда на глава 
осем „а“. 

1.2. Предмет на поръчката 
Предметът на настоящата поръчка е „Одит на проект: „ИИДД--ПППП  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  
ууссттррооййссттввоо  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции““..  

 Цел на поръчката 
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Целта на настоящата поръчка е да се осигурят качествени и ефективни експертни услуги за 
извършване на текущ и окончателен одит на проект за иззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  ууссттррооййссттввоо  
ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  ппяяссъъцции, от одитор и екип, който ще бъде пряко 
ангажиран към изпълнението на проекта. 

Бенефициентите  по  ОПОС  организират  извършването  на  одит  на изпълняваните  от  тях  
проекти,  с  оглед  предоставяне  на  допълнителна увереност по отношение на 
законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по 
проекта и спазването на специфичните нормативни изисквания на ЕС (напр. мерки за 
информация и публичност). 

3.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.1. Предмет и обхват на поръчката 
При изпълнението на настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва стриктно да 
спазва изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със 
средства по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., достъпни на интернет 
адрес:  
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/245. 

В случай на настъпили промени в Насоките за извършване на текущ одит на проекти, 
финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. и при 
констатиране на противоречие с настоящите Технически спецификации, Изпълнителят 
следва да изпълнява изискванията на Насоките. 
Одитът на проекта следва да се извършва в съответствие с изискванията на Международно 
признатите одитни стандарти - МСАИС 3000 „Ангажименти за изразяване на сигурност, 
различни от одити и прегледи на историческа финансова информация”. Изпълнението на 
дейността следва да бъде съобразено с Насоките за извършване на текущ одит на проекти, 
финансирани със средства по ОПОС, и по-конкретно: 

 спазване на приложимите международни счетоводни и международно признати 
одитни стандарти; 

 мобилизация на екип от експерти с необходимата квалификация по отделните 
компетенции и сертификати; 

 извършване на проверки на дейностите по проекта, в съответствие с принципите за 
добро финансово управление; 

 извършване на проверка на съответствието с изискванията на националното 
законодателство (ЗОП, ППЗОП) на изборът на изпълнители на отделните дейности; в 
случай, че дейности не са възложени по реда на ЗОП, одиторът трябва да се увери, че 
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начина на възлагане е такъв, че да гарантира изпълнението на дейностите в 
съответствие с приложимите принципи на останалите процедури от одитната рамка; 

 извършване на проверки, удостоверяващи, че всички декларирани разходи са 
действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на 
европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по 
програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално 
развитие на ЕС; 

 извършване на проверки на наличността и валидността на първичните счетоводни 
документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена 
стойност; 

 удостоверяване, че бенефициентът –ДПП „Зл. Пясъци“ е извършил пълна 
документална проверка на първо ниво – верификация на разходите от изпълнители и 
проверки на място; 

 проверка за спазване на изискванията поддържане на адекватна одитна пътека; 

 проверка и удостоверяване, че всички дейности са надлежно документирани и всички 
документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и 
европейските контролни органи при поискване; 

 извършване на проверка на докладваните нередности; 

 удостоверяване, че слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани по 
подходящ начин от ДПП „Зл. Пясъци“; 

 удостоверяване, че исканията за средства, подадени от ДПП „Зл. Пясъци“ са точни, 
пълни и във формат, изискван от УО; 

 проверки за удостоверяване, че неправомерно изплатените суми са възстановени по 
надлежния ред; 

 проверки на счетоводните системи и осчетоводявания; 

 проверки за двойно финансиране; 

 проверки на мерките за информация и публичност. 

3.2. Проверки, които следва да осъществява одиторът 
3.2.1. Текущ одит (проверки при междинните искания за средства) 
Изпълнителят на поръчката (одиторът)  в обхвата на проверката си, следва да извърши оценка 
на законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, подписаните 
договори и анексите към тях, ако има такива. Одиторът трябва да осъществи последващ 
контрол на всички процедури, свързани с възлагането на дейности по проекта, по реда на ЗОП, 
ППЗОП и приложимите нормативни актове. Одиторът следва да извърши проверката за 
законосъобразността, съгласно Приложение No1 „Контролен лист за последващ контрол на 
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процедура за възлагане на обществена поръчка” към Насоки за извършване на текущ одит на 
проекти, финансирани със средства по ОПОС. 
По време на текущия одит, изпълнителя на поръчката (одитор) следва да провери и 
осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система 
на ДПП „Зл. Пясъци“. 
Относно  осчетоводяването  на  разходите,  упоменати  по–горе,  се  изисква одиторът да 
провери, че:  

 Бенефициентът  води  точна  и  редовна  документация  и  счетоводна отчетност,  
отразяващи  изпълнението  на  проекта,  използвайки подходяща  и  адекватна  
електронна  система.    

 Бенефициентът  е  реализирал  хронологично,  двустранно  синтетично  и аналитично  
счетоводно  записване  и  е  съставил  финансовите  отчети  в съответствие  с  
изискванията  и  основните  счетоводни  принципи, заложени в Закона за счетоводството. 
Счетоводната система следва да бъде неразделна част от текущата счетоводна система на 
Бенефициента или допълнение към нея. Счетоводната отчетност по проекта следва да 
позволява  събирането  на  необходимите  данни  за  осъществяване  на финансово 
управление, мониторинг, верифициране на разходите, одит и оценка; 

 Бенефициентът води подробна аналитична счетоводна отчетност,  която е  достатъчна  за  
установяване  и  проследяване  на  възстановим  и невъзстановим  данък  върху  добавена  
стойност  по  конкретния проект/договор;  

 Бенефициентът  спазва  указанията  на  Договарящия  орган  относно организацията на 
счетоводния процес от датата на получаването им (ако такива са издадени);  

 Данните,  посочени  в  докладите  за  напредък  са  идентични  с  тези  в счетоводната  
система  на  Бенефициента  (и  съответната  документална обосновка);  

 Одиторът е получил увереност, че разходите по проверявания проект не са обект на 
двойно финансиране- проверка за двойно финансиране. 

3.2.2. Окончателен одит 
Изпълнителят на поръчката (одиторът) трябва да предостави мнение относно това: 
 дали  дейностите  по  Проекта  са  осъществени  в  съответствие  с принципите за добро 

финансово управление; 
 дали  изборът  на  изпълнител  по  договорите,  чрез  които  се  изпълнява проекта,  е  

проведен  в  съответствие  с  изискванията  на  националното законодателство;  
 дали всички декларирани разходи са действително извършени/платени и допустими,  в  

съответствие  с  изискванията  на  регламентите  на  ЕС  и националното  
законодателство  и  дали  дейностите  (строителство, доставки, услуги) са действително 
изпълнени;  
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 дали  първичните  счетоводни  документи  (фактури,  протоколи  и  пр.)  и документите  с  
еквивалентна  доказателствена  стойност  са  налични  и валидни, т.е. не са дописвани, 
поправяни, подменяни;  

 дали  бенефициентът  е  извършвал  100%  проверка  на  първо  ниво  – верификация на 
разходите от изпълнители, проверки на място;  

 дали  са  спазени  изискванията  по  отношение  на  поддържането  на адекватна одитна 
пътека;  

 дали всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички 
документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и 
европейските контролни органи при поискване;  

 докладваните нередности;  

 дали  слабостите,  констатирани  при  извършени  одити  са  адресирани  по подходящ 
начин; дали  исканията  за  средства,  подадени  от  бенефициентите  са  точни, пълни и 
са във формат, изискван от съответния УО (МЗ);  

 дали  неправомерно  изплатените  суми  са  възстановени  по  надлежния ред;  

 счетоводните системи и осчетоводяванията;  
  отсъствието на двойно финансиране;  

  мерките за информация и публичност. 

3.3. Обхват на одита  
3.3.1.  Текущ одит (проверки привсяко искане за плащане -  междинните искания за 

средства) 
Изпълнителят на поръчката (одиторът) следва да извършва проверка при всяко искане за 
плащане (преди подаването на искане за средства към УО на ОПОС), която да обхваща следните 
аспекти: 
 законосъобразността на съответните обществени поръчки, в т.ч. на допълнителните 

споразумения към договорите за обществени поръчки (ако има такива), с изключение на 
обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и 
обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 „б” от ЗОП; 

 осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система 
на ДПП „Зл. Пясъци“. 

Проверката на исканията за средства следва да обхваща най-малко следните аспекти: 

 сумите, които бенефициентът е посочил за възстановяване в съответното искане за 
средства, отразяват коректно направените разходи към съответния период; 
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 искането за средства отговаря на  актуалния  към  момента на  подаването  му  образец,  
както и дали  представената информацията е достоверна; 

 сумите по искането за средства са в размер, допустим за съответното плащане; 

 сумите по искането за средства отговарят на условията по договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от ОПОС; 

 съотношението между националното и европейското съфинансиране е точно и 
съответните закръгления са коректно направени. 

 разходите са законосъобразни; 

 разходите са допустими – средствата да са заложени в договора за безвъзмездна 
финансова помощ, сключен между Договарящия орган и ДПП „Зл. Пясъци“.  

 разходите са извършени в парична форма; 

 съответните разходооправдателни документи - фактури и/или други документи с 
еквивалентна доказателствена стойност са налични; 

 разходите са действително извършени и платени през периода за допустимост на 
разходите по чл. 3, ал. 1 от Постановление № 249 на МС от 17.10.2007 г. за приемане на 
детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда" 
2007-2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално 
развитие на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 86 от 26.10.2007 г., изм. и доп. бр. 107 от 
16.12.2008 г.); 

 разходите са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, 
определени в чл. 27 и 28 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 
2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 
2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия 
регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности; 

 разходите са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента и 
могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна пътека; 

 разходите са базирани на единични цени, които не надвишават фиксираните в договора 
за обществена поръчка цени (ако е приложимо). 

Проверката за законосъобразността на проведените обществени поръчки обхваща проверка 
относно това дали изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проектът, е 
проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство. Одиторът следва да 
се увери, че бенефициентът е избрал изпълнителите на отделните дейности в съответствие с 
изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки. 
Одиторът ще проверява текущо: 
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 Осъществяване на дейностите по проекта 
Извършва се проверка дали дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите 
за добро финансово управление. В процеса на тази проверка се удостоверява дали средствата са 
изразходвани икономично, ефективно и ефикасно. 
В резултат на проверките, одиторът трябва да постигне разумна увереност, че ресурсите, 
използвани за осъществяване на проекта, са в подходящото количество и качество и на най-
добрата възможна цена, както и че съотношението между използваните ресурси и постигнатия 
резултат е възможно най-доброто и че поставените цели са постигнати. 
С оглед постигане на увереност, че операциите са изпълнени съгласно изискванията на 
националното и европейското законодателство, одиторът следва да оцени системата за 
вътрешен контрол на бенефициента в контекста на изпълняваните одиторски процедури. 

 Ресурси, с които се изпълнява проекта 
Извършва се проверка дали проекта се реализира с необходимите ресурси: одиторът следва да 
се увери, че при изпълнението на дейностите по проекта ДПП „Зл. Пясъци“ е разполагала с 
административните, финансовите, техническите и физическите ресурси, необходими за 
неговото изпълнение. В случаите, в които ДПП „Зл. Пясъци“ е възложила на изпълнители 
извършването на част или на всички дейности по проекта, то одиторът следва да се увери, че 
изпълнителите са разполагали с ресурса да изпълнят поставените им задачи. 

 Избор на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проектът 
Одиторът следва да се увери, че изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява 
проектът, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство и 
бенефициентът е избрал изпълнителите на отделните дейности в съответствие с изискванията на 
законодателството в областта на обществените поръчки. 

 Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими 
Одиторът следва да се увери, че всички разходи са извършени в съответствие с изискванията на 
европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, 
съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз. 

 Наличност и валидност на първичните счетоводни документи 
Одиторът следва да се увери, че първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и 
документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични в оригинал и валидни, и 
съдържат всички необходими реквизити, и действително се отнасят за разхода, който следва да 
оправдават. 

 Верификация разходите от изпълнителите и проверки на място 
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Одиторът следва да се увери, че бенефициентът –ДПП „Зл. Пясъци“, е извършил пълна 
документална проверка на първо ниво – верификация на разходите от изпълнителите и проверки 
на място. 

За постигането на увереност за спазването на изискванията на Договарящия орган по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." одиторът следва да се увери, че 
бенефициентът действително е извършвал проследяване напредъка на дейностите по проекта по 
време на неговото изпълнение, чрез проверка за наличие на документи, удостоверяващи 
извършените проверки от страна на бенефициента (контролни листове и доклади от извършени 
проверки на място от бенефициента на изпълнители). 

 Одитна пътека 
Одиторът следва да се увери, че са спазени изискванията по отношение на поддържането на 
адекватна одитна пътека. За целта одиторът следва да направи проверка дали бенефициентът е 
разполагал с необходимите системи и организация за поддържане на адекватна одиторска следа.  

За адекватна се счита одиторска следа, която дава възможност за проследяване на всеки разход, 
през детайлния счетоводен запис до първичния документ, пораждащ основание за съответния 
счетоводен запис, както и до съпътстващите го документи, в контекста на които са извършени 
разходите (одобрение на помощта и финансирането; документация, свързана с обществените 
поръчки; доклади за напредъка; доклади от верификации; доклади от проведени одити и пр.).  
Одиторът следва да провери и адекватността на използваната деловодна система, ако има такава 
или на процедурите за контрол на документооборота при бенефициента. 

 Документиране на дейностите 
Одиторът следва да се увери, че всички дейности по съответния проект са надлежно 
документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на 
националните и европейските контролни органи при поискване. За целта одиторът следва да 
проследи всяка от дейностите по проекта, за да се увери, че те са надлежно документирани и че 
документите се съхраняват в съответствие с приложимите изисквания. 
При необходимост, одиторът следва да провери помещенията, в които се съхраняват 
документите, за да се увери, че съхранението на документацията е обезпечено от гледна точка 
на външно неправомерен достъп. 

 Проверка на докладваните нередностите 
Одиторът следва да се увери, че ако по проекта са установени нередности, то те са докладвани 
своевременно на всички необходими институции, след което е съставен съответният план за 
действие във връзка с избягване на подобни нередности в бъдеще и този план се изпълнява 
своевременно. 
Одиторът трябва да провери (без значение дали нередности са докладвани или не) дали при 
бенефициента е изградена подходяща система, която да осигурява навременно откриване и 
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докладване на нередностите и която да позволява на бенефициента да реагира на тях по 
подходящ начин. 

 Констатирани слабости при извършени одити 
Одиторът следва да се увери, че слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани 
по подходящ начин – слабостите са включени в план за действие, който своевременно е бил 
изпълняван. 

 Формат на исканията за средства 
Одиторът следва да се увери, че исканията за средства, подадени от бенефициента, са точни, 
пълни и са във формат, изискван от УО.  

Одиторът следва да провери дали сумите, които бенефициентът е посочил за възстановяване в 
съответното искане за средства, отразяват коректно направените разходи към съответния 
период.  
Трябва да се провери дали искането за средства отговаря на  актуалния  към  момента на  
подаването  му  образец,  както и дали  представената информацията е достоверна. 
Допълнително одиторът трябва да се увери, че сумите по искането за средства са в размер, 
допустим за съответното плащане и отговарят на условията по договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от ОПОС, както и че съотношението между националното и 
европейското съфинансиране е точно и съответните закръгления са коректно направени. 

 Възстановяване на неправомерно изплатени суми 
Одиторът следва да се увери, че неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния 
ред и дали са осчетоводени коректно. 

 Счетоводни системи и осчетоводявания 
Одиторът трябва да провери дали бенефициентът поддържа обособено счетоводство  за 
отчитане на дейностите по проекта. Следва да бъде проверено дали всички транзакции, 
свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите 
правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните системи са в компютъризирана форма и 
отговарят на изискванията за сигурност и надеждност. 

 Двойно финансиране 
Одиторът трябва да се увери, че бенефициентът не получава финансиране за същата операция от 
друга програма или схема (национална или Общностна), както и от друг програмен период. 

 Информация и публичност 
Одиторът следва да се увери, че са поставени постоянни информационни табели и билбордове, 
съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент 1828/2006, както и че съдържанието им отразява 
извършваната операция и съответното съфинансиране. 

3.3.2. Междинни Текущи одитни доклади 
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Резултатите от извършените всеки един текущ одит следва да се представят в изчерпателен 
доклад. Към всяко искане за средства, одиторът представя междинен текущ одитен доклад, с 
одиторско мнение относно аспектите, посочени по-горе. 

Докладът следва да съдържа минимум следната информация: 

А) Обща информация 
1. Дата на издаване на доклада 
2. Пореден номер на доклада 

3. Към кое искане за средства е 
4. Оперативна програма, по която се финансира проектът 

5. Структура и сума на финансирането (сума и фонд на ЕС, сума на националното 
съфинансиране) 

6. Период, в който е извършен одитът 
7. Период, за който се отнася докладът 

8. Одитор (одиторски екип), извършил ангажимента (име и номер на дипломата) 

Б) Описание на отговорностите и изпълнителите по проекта 
1.  Отговорност на ръководствата на бенефициента и изпълнителите на проекта 
2.  Отговорност на одитора 

В) Кратко изложение 
Общо описание на: 

1.  Целите на одита  
2. Обхвата на проверката 

3. Обобщение на основните констатации (ако е възможно обединени по групи) 
4. Обобщение на препоръчаните действия (ако е възможно обединени по групи) 

В) Одиторско мнение – Недвусмислено и категорично мнение за законосъобразността на 
проведените процедури и осчетоводяването на разходите 

Г) Основа за изпълнение на ангажимента 
1.  Правна рамка за изпълнение на ангажимента (приложими закони, регламенти, 

правилници и пр.) 
2.  Основание за възлагане на ангажимента (описание на процедурата – обществена поръчка, 

с която е избран одиторът) 
3.  Цитиране на стандартите, по които е извършен ангажиментът 
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Д) Обхват на проверката 
1. Подробно описание на изпълнените процедури 
2. Ограничения в обхвата, ако има такива 

Е) Описание на извършената проверка 
1. Описание на проверявания проект и дейностите по него 

2. Списък с основните прегледани документи 
3. Списък с основните проведени срещи 

4. Описание на извършената работа – точно описание на предприетите действия от одитора, 
за  достигане до одитното мнение 

Ж) Описание на проверяваните разходи 
1. Таблично описание на проверяваните разходи, съдържащо най—малко описание на 

разхода, сума и условие за допустимост 

З) Установени слабости, изводи и препоръки (дава се описание на установената слабост, 
важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и препоръка за 
отстраняване) 

1. Установени слабости със системен характер 
2. Установени слабости без системен характер 

И)Нередности 
1. Описание на установените нередности и препоръки за тяхното отстраняване (или за 

възстановяване на сумата, ако не е възможно да бъдат коригирани) 
2. Описание на нередности, които са били установени при предходни проверки, трябвало е 

да бъдат отстранени, но не са били.  

К) Друга информация (каквато е релевантна, по мнение на одитора) 
Към одиторския доклад е необходимо в документацията при бенефициента – ДПП „Зл. Пясъци“ 
да има копия, заверени от одитора „вярно с оригинала” на контролните листа. 

3.3.3. Окончателен одитен доклад  
При завършване изпълнението на проекта, одиторът представя окончателен одитен 
доклад, съдържащ одитно мнение относно изпълнението на проекта. 
Докладът следва да съдържа минимум следната информация: 

А) Обща информация 
1. Дата на издаване на доклада 

2. Пореден номер на доклада 
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3. Оперативна програма, по която се финансира проектът 

4. Структура и сума на финансирането (сума и фонд на ЕС, сума на националното 
съфинансиране) 

5. Период, в който е извършен одитът 
6. Период, за който се отнася докладът 

7.  Одитор (одиторски екип), извършил ангажимента (име и номер на дипломата) 

Б) Описание на отговорностите и изпълнителите по проекта 
1. Отговорност на ръководствата на бенефициента и изпълнителите на проекта 
2. Отговорност на одитора 

В) Кратко изложение 
Общо описание на: 

1. Целите на одита  
2. Обхвата на проверката 

3. Обобщение на основните констатации (ако е възможно обединени по групи) 
4. Обобщение на препоръчаните действия (ако е възможно обединени по групи) 

Г) Одиторско мнение – Недвусмислено и категорично мнение за законосъобразността на 
проведените процедури и осчетоводяването на разходите 

Д) Основа за изпълнение на ангажимента 
1. Правна рамка за изпълнение на ангажимента (приложими закони, регламенти, 

правилници и пр.) 
2. Основание за възлагане на ангажимента (описание на процедурата – обществена поръчка, 

с която е избран одиторът) 
3. Цитиране на стандартите, по които е извършен ангажиментът 

Е) Обхват на проверката 
1. Подробно описание на изпълнените процедури 

2. Ограничения в обхвата, ако има такива 

Ж) Описание на извършената проверка 
1. Описание на проверявания проект и дейностите по него 
2. Списък с основните прегледани документи 

3. Списък с основните проведени срещи 
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4. Описание на извършената работа – точно описание на предприетите действия от одитора, 
за  достигане до одитното мнение 

З) Описание на проверяваните разходи 
 Таблично описание на проверяваните разходи, съдържащо най—малко описание на разхода, 
сума и условие за допустимост 

И)Установени слабости, изводи и препоръки (дава се описание на установената слабост, 
важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и препоръка за 
отстраняване) 

1. Установени слабости със системен характер 

2. Установени слабости без системен характер 

Й)Нередности 
1. Описание на установените нередности и препоръки за тяхното отстраняване (или за 

възстановяване на сумата, ако не е възможно да бъдат коригирани) 

2.  Описание на нередности, които са били установени при предходни проверки, трябвало е 
да бъдат отстранени, но не са били.  

К) Друга информация (каквато е релевантна, по мнение на одитора) 
Към окончателния одиторски доклад е необходимо в документацията при бенефициента ДПП 
„Зл. Пясъци“, да има копия, заверени от одитора „вярно с оригинала” на контролните листа. 

3.4. Основни задължения на изпълнителя 
По време на изпълнението на задълженията си одиторът е длъжен: 

1. да спазва принципите на независимост, компетентност, конфиденциалност, почтеност 
и обективност; 

2. да изпълни поетото одиторско задължение, освен ако не са налице обективни 
обстоятелства, които го възпрепятстват; 

3. да информира Възложителя за нарушения на нормативните актове, на негови 
учредителни и други вътрешни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, 
доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на независимия одит; 

4. да предупреждава Възложителя, в областта на своите компетенции, за действия или 
пропуски, които може да му навредят, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение 
на независимия одит; 

5. да разяснява на Възложителя значението на дадена информация, получена при 
изпълнението на одиторското задължение; 

6. да представи документи, доказващи изпълнението на одиторското задължение и 
изразеното мнение; 
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7. да спазва Международните одиторски стандарти Международно признатите одитни 
стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-
счетоводители; 

3.5. Изисквания по отношение на предмета на поръчката 
Реализацията на гореописаните действия следва да се извърши при съблюдаване изискванията 
на приложимото национално законодателство и съотносимите към него нормативни актове, 
осигуряващи спазване на принципите на прозрачност, устойчивост и добро финансово 
управление на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: 

 Закон за независимия финансов одит; 

 Търговския закон; 
 Закона за счетоводството; 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите актове към него; 
 Националния сметкоплан; 

 Националните счетоводни стандарти; 
 Други нормативни актове по търговско законодателство и по счетоводство; 

 Професионални актове на Института на дипломираните експерт-счетоводители; 
 Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти, 

доколкото в националното законодателство липсват приложими норми за 
счетоводно третиране; 

 Документи и указания, произтичащи от ОП „Околна среда” и свързани с 
усвояването на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в 
България, в т.ч.: 

 Указание ДНФ №01/28.08.2007 относно Условията и реда на изплащане на 
безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния 
фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране; 

 Указание ДНФ 02/31.08.2007 относно сертифициране на разходите по Оперативни 
програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на 
Европейския съюз; 

 Указание ДНФ №03/17.09.2007 г. относно процедурата по отчитане и докладване 
на нередности по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз; 

 ПМС 249/17.10.2007 г. 

 ПМС № 62/2007 за приемане на национални правила за допустимост на разходите 
по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2007 – 2013 г. 
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 Други приложими нормативни актове. 

3.6. Очаквани резултати 
 Извършен текущ независим финансов контрол върху разходването на средствата 

предвидени за проекта и на изготвените искания за средства; 
 Изготвени текущи одитни доклади към всяко искане за средства; 

   Изготвен окончателен одитен доклад за изпълнение на проект: “ „ ИИДД--ПППП  
ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ззаа  ууссттррооййссттввоо  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррииррооддеенн  ппаарркк  „„ЗЗллааттннии  
ппяяссъъцции““..  

 

4. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Срокът за изпълнение на услугата е постоянен, за цялата продължителност на проекта до 
31.04.2015г., както следва: 
В случай на удължаване на ДБФП, срокът за изпълнение на Договора и дейностите по 
настоящата поръчка се удължават по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП.   

За случаите на удължаване на ДБФП Възложителят уведомява своевременно Изпълнителя.  
 

5. ИЗИСКВАНИЯ 
 
        За изпълнител на настоящата услуга ще бъде избран изпълнител с доказана професионална 
квалификация в областта на одита, компетенции и сертификати. 
           С  оглед  гарантиране  на  качественото  изпълнение  на  одита  на  проекта, финансиран  
със  средства  от  ОПОС,  участникът трябва  да  разполага с екип от експерти.  
 

6. МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ 
 

Екипа на участника следва да включва минимално следните експерти : 
Ключов експерт № 1 - Ръководител екип : 

Минимални изисквания за квалификация:  
- Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) или еквивалент 

Документи доказващи квалификацията: 
- диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор 

на Института на дипломираните експерт-счетоводители  или еквиваленти на Българския диплом  
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за дипломирен експерт-счетоводител (ДЕС) 

 

Ключов експерт № 2 - Юрист: 
Минимални изисквания за квалификация:  

- Магистърска степен по право с правоспособност за упражняване на професията или 
еквивалент 
Документи доказващи квалификацията: 

- диплома за завършено образование; 
- удостоверение/сертификат за правоспособност 

 

Ключов експерт № 3 – Експерт проверител на измами: 
Минимални изисквания за квалификация:  

- Сертифициран проверител на измами (CFE) от Асоциацията за  противодействие на 
икономическите измами или еквивалент 
Документи доказващи квалификацията: 

- удостоверение/сертификат за членство от Асоциацията за  противодействие на 
икономическите измами или еквивалент 

 
Едно лице от екипа може да бъде предложено за повече от една от изброените по – горе 
ключови позиции, при условия, че отговаря на съответните изисквания. 

 


