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НАРЪЧНИК 

с минималните изисквания към регистрираните одитори относно дефиниране обхвата 

на работа, писмото за ангажимент, структурата и съдържанието на изготвяните 

доклади за фактически констатации след изпълнение на ангажименти за договорени 

процедури при проверки на разходите за проекти, финансирани от Фонд „Научни 

изследвания” по различни конкурсни сесии 

Настоящото изложение е изготвено в съответствие с действащата  нормативна уредба 

в Република България, приложимите одиторски стандарти (по-конкретно Международен 

стандарт за свързани по съдържание услуги 4400 “Ангажименти за извършване на 

договорени процедури относно финансова информация”) и добрите практики при договаряне 

на ангажиментите, определяне обхвата на работа и изготвяне на доклад за фактически 

констатации след изпълнени ангажименти за договорени процедури за проверки на 

разходите на проекти. Използвани са и относими текстове от  Инструкция за извършване на 

ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от 

Структурните фондове и Кохезинния фонд на ЕС, на ниво бенефициент, издадена през м.юли 

2013 г. от СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН Дирекция „Национален фонд” на Министерство на 

финансите и приложима за програмен период 2014-2020 г. 

Предвид наблюдаваното различно качество на услугата по тeзи проверки и на 

отчетените резултати от нея и за да бъде използван ангажиментът за договорени процедури 

(одитът на проекти) като надежден източник на увереност при одобрение на разходите от 

страна на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ), е налице необходимостта одиторите на 

проекти, финансирани от ФНИ, когато са ангажирани от отделните бенефициенти, да се 

стремят към постепенно унифициране на стандартизирания подход при договаряне на 

обхвата на тяхната работа и вида на представяния доклад с цел гарантиране качеството на 

предоставяната от тях услуга. 

Проверката по ангажимента за договорени процедури обхваща следните етапи: 

Определяне обхвата на проверката, Договаряне, Планиране, Изпълнение и Приключване на 

ангажимента, вкл. Докладване. 

 

Определяне обхвата на проверката по ангажимент за договорени процедури  

 

Цел на процедурата   Описание на процедурата 

а) Изборът на изпълнител по 

договорите, чрез които 

проектът се изпълнява, е 

проведен в съответствие с 

изискванията на националното 

законодателство*  

Одиторът проверява и формира констатация за наличие 

на съответствие при избора на бенефициента на 

изпълнителите на отделните дейности по проекта спрямо 

изискванията на приложимите нормативни актове в тази 

сфера (ЗОП и други приложими актове). Ако за 

възлагането на дейности на изпълнители не е приложим 

ЗОП, одиторът трябва да направи констатация дали 

начинът на възлагане е такъв, че да гарантира пазарна 

стойност на доставката/услугата. 

б)   



2 

1. Всички декларирани разходи 

са действително извършени и 

допустими, в 

съответствие с изискванията 

на  Насоките и методиката за 

оценка  на процедурите за 

съответната конкурсна сесия  и 

вътрешните правила за  

отчитане.   

 

2. Бенефициентът е извършвал 

пълна проверка на 

документите, представени от 

изпълнители по договори в 

рамките на проекта, както и 

проверка на мястото на проекта 

за извършване на текущ 

контрол и удостоверяване на 

реалното извършване на 

заявените за плащане дейности, 

в съответствие с техническото 

задание и/или тръжното досие 

на проекта и/или други 

свързани документи. 

Одиторът проверява и формира констатация за наличие 

на съответствие доколко разходите по проекта са 

допустими съгласно изискванията на приложимото 

законодателство - детайлните правила за допустимост на 

разходите по съответната Конкурсна сесия и/или 

съгласно други актове, определящи допустимостта на 

разходите. За допустимите разходи одиторът проверява 

дали те действително са платени и дали възложените 

дейности, за които бенефициентът е платил 

(услугите/доставките) са действително извършени. 

    

в) Първичните счетоводни и 

други съпътстващи релевантни 

документи (фактури, приемо-

предавателни протоколи, 

договори и др.) с еквивалентна 

доказателствена стойност са 

налични, логически обвързани 

и подкрепящи отчетените като 

допустими разходи по проекта.   

Одиторът проверява и формира констатация дали всички 

документи, на база на които е отчетен съответният 

разход, са налични в оригинал, съдържат всички 

необходими реквизити и действително се отнасят за този 

разход. Одиторът проверява дали включените във 

Финансовия отчет разходи са регистрирани и отчетени в 

счетоводната система на бенефициента. 

г) Бенефициентът поддържа 

адекватна одитна следа и 

всички дейности по съответния 

проект са надлежно 

документирани, като всички 

документи за разходите се 

съхраняват и са на 

разположение при поискване от 

контролните органи с 

делегирана компетентност.   

Одиторът проверява и формира констатация дали:   

1. бенефициентът е документирал надлежно 

изпълнението на дейностите по проекта и   

2. документите са класирани, систематизирани и се 

съхраняват в съответствие с правилата за конкурса. При 

изпълнението на междинни/финални проверки по 

ангажимента за договорени процедури констатации се 

правят за дейностите и разходите, включени в 

съответния междинен/окончателен Финансов отчет.  
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д) Финансовият отчет, изготвен 

от бенефициента, е точен, 

пълен и е във формат, изискван 

от  ФНИ. 

Одиторът проверява и формира констатация дали:  

- в проверявания Финансов отчет са включени разходи, 

които са относими към отчетния период на дейността, 

както и дали са допустими за включване в него в 

случаите, когато такива разходи са извършени извън 

този период (напр. разходи между двата етапа, ако е 

приложимо) или са недопустими (напр. разходи преди 

датата на влизане в сила на договора);  

- Финансовият отчет отговаря на актуалния към момента 

на подаването му формат и дали съдържа като минимум 

необходимата съгласно формата информация (напр. 

номер, вид, период, наименование и номер на 

съответния проект, наименование на бенефициента, 

банкова сметка, банков код, Администратор на мярката - 

ФНИ и др.), както и дали тази информация е  коректна; 

- сумите по Финансовия отчет са в  размер, допустим за 

междинно/окончателно отчитане и отговарят на 

условията в договора за предоставяне на финансиране, 

както и дали, ако е приложимо, съотношението между 

източниците на съфинансиране е спазено.  Одиторът 

извършва аритметична проверка (преизчисление) за 

съответствие и равенство на разходите, включени във 

Финансовия отчет. 

е) Счетоводни системи и 

осчетоводявания.   

Одиторът проверява и формира констатация дали 

бенефициентът поддържа специално обособена 

аналитичност в счетоводната си система за 

изпълнявания проект и дали информацията от нея 

съответства на информацията във Финансовия отчет.   

 

* Забележка към т. а) от горната таблица: Последващ (ex-post) контрол за 

законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които са 

включени разходи в съответния проверяван финансов отчет. 

 

В обхвата на работата одиторът задължително включва проверка за съответствие 

относно законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 

подписаните договори и анексите към тях (ако има такива), с цел проверка за спазването на 

приложимите нормативни актове по отношение на всички процедури, свързани с възлагането 

на всички видове дейности по проекта. 

Като минимум одиторът е задължен да извърши оценка за съответствие относно 

законосъобразността, вземайки предвид приложимото законодателство, предмета и 

характера на дейностите, включени в одобрения проект, както и всички относими документи 

по съответната конкурсна сесия, като указания, наръчници, насоки, ръководства, вътрешни 

правила и др., като се вземат предвид следните рискови области: неспазване на разпоредбите 

за публичност (вкл. законосъобразност на приложения ред за възлагане; публикуване на 
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съответната информация за обществената поръчка (в РОП, ОВ на ЕС – което е приложимо); 

законосъобразност на срока за получаване на офертите; законосъобразност на промяна на 

обявлението/документацията за участие; изчерпателност на посочената в обявлението 

информация);  прилагане на дискриминационни критерии за подбор и възлагане; 

неправомерно прилагане на критериите за подбор и отстраняване на участници и  

нарушаване на принципа за равното им третиране; включване на критерии за подбор като 

показатели за оценка при критерий за оценка  „икономически най-изгодна оферта“; дали 

методиката за оценка дава точни и ясни указания за изчисляване на оценките по всеки 

показател; неточно прилагане на методиката за оценка; неправомерно изменение на договор.   

Договаряне 

Писмо за ангажимент 

      МСССУ 440 изисква, а и добрите практики показват, че е във взаимен интерес 

одиторът да представи на Бенефициента писмо за поемане на ангажимент, чрез което се 

документират основните условия на назначението му. Писмото за поемане на ангажимент 

потвърждава приемането от страна на одитора на назначението му и спомага за избягване на 

недоразумения относно такива въпроси, като цели и обхват на ангажимента, обхват на 

отговорностите на одитора и формата на доклада, който ще бъде издаден.  

      Въпросите, които като минимум следва да бъдат включвани в писмото за поемане на 

ангажимент, са:  

• Изброяване на процедурите, които ще бъдат извършени, както това бъде договорено 

между страните.  

• Изявление, че разпространението на доклада за фактическите констатации се 

ограничава до лицата, на които е договорено да бъдат представени резултатите от 

извършените процедури. 

В допълнение, одиторът може да прецени да приложи към писмото за поемане на 

ангажимент, проект на вида на доклада за фактически констатации, който ще бъде издаден. 

В зависимост от практиката на одитора, писмото за поемане на ангажимент може да 

бъде заместено от договор, при положение, че в него е инкорпорирана информацията, която  

МСССУ 4400 предвижда да бъде включена в писмото за ангажимент. 

      Допустимо е, при повтарящи се ангажименти със сходно естество и обхват на 

работата по изпълнение на ангажимента, да не се подписва за всеки ангажимент такова 

писмо, при условие, че между одитора и бенефициента няма възникнали неясноти относно 

условията, при които се изпълнява ангажимента. 

     Пример на писмо за поемане на ангажимент по текстове от МСССУ 4400 е 

представен в Приложение А към настоящото изложение по-долу. 

 

Планиране 

            На фаза ”Планиране на ангажимента” одиторите съобразяват: 1) спецификата на 

бенефициента - дейност, управление, организация, нормативна регламентация и спецификата 

на проекта - цели, дейностите по него, приложимата нормативна уредба и последващи 

изменения в нея, правила, издадени от Управляващи/Наблюдаващи органи, както и 

вътрешни правила за управление на проекта, издадени и въведени от бенефициента по 

проекта, бюджет и изменения в него; и 2) обща преценка за вътрешната контролна среда и 

ключови контроли по основните дейности на проекта, както и за счетоводната и 
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информационната система на бенефициента, в частност за проекта, което е от изключително 

значение за адекватното и ефективно планиране на целия ангажимент.   

Отчитането на спецификата на бенефициента и проекта, на вътрешната контролна 

среда и на ключовите контроли по основните дейности на проекта са основата за адекватно 

идентифициране и оценяване на съществуващи рискове, които влияят както на изпълнението 

на самия проект, така и на определянето на конкретния обхват, време, вид, обем и начин на 

изпълнение на всеки тип процедури от одиторски вид, които следва да се извършат за 

постигане целите на ангажимента.  

Одиторите следва да идентифицират и оценяват рискове в процесите и дейностите, 

които попадат в обхвата на ангажимента. В резултат на извършена оценка на всеки 

идентифициран риск се извършва класификация на рисковете, като се определят кои са 

високо, средно и нискорискови.  

 

Изпълнение  

Тази фаза е свързана със самото извършване на конкретни процедури от одиторски 

тип чрез фактически 100-процентови тестове за изпълнение на договорените процедури.   

Одиторите следва да извършат процедури по отношение на всички области/обекти, 

включени в обхвата на ангажимента съгласно договора. Тези проверки се извършват на 

място при бенефициента. Бенефициентът би могъл да осъществява контрол относно това 

дали работата на  одитора, съответно доклада от изпълнения ангажимент, покриват пълния 

обем на договорените услуги, но не би могъл да осъществява контрол относно съдържанието 

с констатациите на одитора и неговата преценка относно ефекта от установените пропуски, 

отклонения и грешки. В противен случай изпълнението на ангажимента би могло да бъде 

опорочено поради засягане независимостта на одитора при представяне на резултатите от 

неговата работа. 

 Всички резултати от извършените тестове по изпълнението на договорените 

процедури се документират в работни документи на одитора и се обобщават в досие на 

ангажимента. 

 

Приключване 

Този етап от ангажимента на одитора финализира документирането, вкл. чрез 

издаване на доклад за фактически констатации /Приложение Б/ и предаване на резултата чрез 

изготвяне на приемо-предавателен протокол /Приложение В/.  

 

Доклад за фактически констатации 

             Резултатите от проверката след извършения ангажимент за договорени процедури се 

отразяват в доклад за фактически констатации. 

           Докладът се изготвя в съответствие с Международен стандарт за свързани по 

съдържание услуги (МСССУ) 4400. В него следва да се включи ясно описание на 

констатираните пропуски, без да се дава одиторско мнение.  

            Докладът трябва да съдържа минимум следната информация: 

А. Обща и идентифицираща информация: Съдържа Наименование на документа, 

Дата на доклада за фактически констатации, Номер и дата на Договора за финансиране и на 

Анексите към него, Наименование на Проекта, Наименование на Конкурса, по който се 
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финансира Проекта, Наименование на Бенефициента, Начална дата на Проекта, Дата на 

междинен финансов отчет на Проекта, Крайна дата на Проекта, Първоначална стойност на 

Проекта, Актуализирана стойност на проекта (Уточнява се с кой Анекс е актуализацията), 

Максимална стойност на финансирането (максимум 100% от Общата стойност на 

допустимите разходи), Отчетено финансиране на междинен/окончателен етап, Размер на 

авансово получени средства  за етап, Източници на финансиране, Обща стойност на 

допустимите разходи съгласно междинен/окончателен финансов отчет на Бенефициента, 

Неизразходвани средства съгласно финансов отчет на Бенефициента за съответния етап, 

Администратор на мярката, Име на одитора, извършил договорените процедури за проверка 

на разходите и Регистрационен номер, Период на изпълнение на договорените процедури за 

проверка на разходите съгласно финансовия отчет на Бенефициента, Период, обхванат от 

доклада за фактически констатации след извършените договорени процедури за проверка на 

разходи съгласно финансовия отчет на Бенефициента, Цели на проверката, Изявления за: 

Приложими одиторски стандарти, Липса на конфликт на интереси и Изявление, че в доклада 

не се изразява степен на сигурност, Предназначение на Доклада, Източници на информация. 

Б. Кратко изложение: Включва Общо описание на Целите на ангажимента, Обхвата, 

целите и обектите на проверката, Констатации за установени недостатъци, които могат да 

имат или да нямат пряко отражение върху верифицирането на разходите. 

Посочва се основата за изпълнение на ангажимента:  Информация за сключения 

договор за изпълнение на ангажимент за договорени процедури и Изявление, че 

ангажиментът се изпълнява при прилагане на Международен стандарт за свързани по 

съдържание услуги 4400 “Ангажименти за извършване на договорени процедури относно 

финансова информация”. 

В. Подробен доклад за обхвата на проверката:  Съдържа информация за договора и 

дейността по проекта, периода, за който е сключен, планираните за извършване дейности, 

одобрения бюджет с предвидените разходи по договора; планираните и изпълнени общи и 

детайлни процедури; списък с основните прегледани документи;  информация за 

проверените разходи, за които са налице основания за недопустимост или за непризнаване на 

разхода; направените констатации; изявление, че размерът на извадката за проверка е 100% и 

потвърждение от одитора, че с извършените процедури е покрил обхвата на проверката; 

установени слабости и нередности; друга информация за одита от значение за потребителя. 

Констатациите отразяват резултатите от извършения одит. Информацията в тях 

следва да отразява обективно, точно и ясно установените факти и обстоятелства. Конкретно, 

по отделни позиции от финансовия план/бюджета на проекта се посочват установените 

факти относно целесъобразност и законосъобразност на направените разходи.  

Г. Заключение: Изводите представляват оценката на одитора, формирана след 

извършване на проверката и отразяват резултатите от нея. Тази част съдържа, на основата на 

направените констатации, информация за размера на отчетените разходи, дали те са 

действително извършени, дали са точни и колко от направените разходи могат да се считат 

за допустими и да бъдат признати  и верифицирани в съответствие с критериите за 

допустимост и за признаване съгласно договора, както и информация за това, колко от 

направените разходи могат да се класифицират в категориите „непризнати разходи” и 

„недопустими разходи” със съответните основания. 

Д. Друга релевантна информация:  Посочва се информация по преценка на одитора. 
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Докладите се изготвят на бланка, съдържаща логото и конкретните данни на 

регистрирания одитор, изпълнил поетия ангажимент за договорени процедури. 

От гледна точка на тяхната полезност, докладите за фактически констатации следва да 

отговарят на следните критерии: 

1. Обективност. Докладите трябва да са обективни, честни, безпристрастни и 

изготвени в резултат на справедлива и балансирана оценка на всички релевантни факти и 

обстоятелства. Констатациите, изводите и заключенията трябва да са формулирани без 

всякакво предубеждение, пристрастие, личен интерес или въздействие, оказано от други 

лица. 

2. Яснота. Докладите трябва да са лесно разбираеми и логични. За целта в доклада 

трябва да се включи цялата значима и релевантна информация и да се избягва употребата на 

излишна техническа терминология.  

3.  Стегнатост. Докладите трябва да са конкретни, да се избягват ненужните 

обяснения, подробности, повторения и многословие.  

4. Пълнота. Докладите не трябва да изпускат нищо, което е от съществено значение 

за потребителя; необходимо е да включват цялата значима и релевантна информация и 

констатации в подкрепа на изводите и заключенията.  

 

Примерен модел на доклад за фактически констатации е представен в Приложение 

Б, а на приемо-предавателен протокол – в  Приложение В. 

 

Настоящият Наръчник и указания за минимални изисквания към регистрираните 

одитори относно обхвата на тяхната работа и вида на издаваните доклади при изпълнение  на 

ангажименти за договорени процедури са приети на Заседание на Изпълнителния съвет на 

Фонд „Научни изследвания”, обективирано с Протокол No 46 от 5.02.2021г. и са в сила за 

доклади за фактически констатации, издадени от регистрирани одитори на и след датата на 

публикуването им на интернет страницата на ФНИ, 9.02.2021. г. 
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Приложение А 

Писмо за поемане на ангажимент за извършване на договорени процедури  /ПРИМЕР/ 

Дата  

До ...........  

(Директор, Изпълнителен директор, Съвет на директорите или други подходящи представители на 

клиента, който е ангажирал одитора)  

Целта на настоящото писмо е да потвърди нашето разбиране относно условията и целите на нашия 

ангажимент и характера и ограниченията на услугите, които ще предоставим.  

Нашият ангажимент ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за 

свързани по съдържание услуги 4400, приложим по отношение на ангажименти за извършване на 

договорени процедури и това ще бъде посочено в нашия доклад.  

Ние се договорихме да извършим следните процедури и да Ви докладваме фактическите 

констатации от нашата работа: (Описва се характерът, времето на изпълнение и обхвата на 

процедурите, които следва да бъдат извършени, включително конкретна препратка, където това е 

приложимо, към идентичността на документите и данните, които следва да бъдат прочетени, лицата, 

с които следва да се установи контакт и страните, от които ще бъдат получени потвърждения.)  

Процедурите, които ние ще извършим, са единствено с цел да предоставят допълнителна увереност 

и да подпомогнат Вас и Администратора на мярката при преценка на законосъобразността на 

разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на 

специфичните нормативно правила в Р България и общността.  

Нашият доклад не следва да бъде използван с друга цел и е предназначен като информация 

единствено за Вас и за Администратора на мярката.  

Процедурите, които ние ще извършим, не представляват одит или преглед, съгласно изискванията на 

Международните одиторски стандарти или на Международните стандарти за ангажименти за 

преглед и следователно, няма да бъде изразена сигурност.  

Разчитаме на пълно сътрудничество от страна на Вашия персонал и вярваме, че ще ни бъдат 

предоставени всички данни, документация и друга информация, която ще изискаме във връзка с 

нашия ангажимент.  

Възнаграждението, което ще фактурираме в хода на работата, се определя на база необходимото 

време за изпълнение на ангажимента, като включва и преките ни разходи.  

Молим Ви да подпишете и върнете екземпляр от това писмо като потвърждение, че то съответства на 

разбиранията Ви за условията на ангажимента, включително конкретните процедури, които ние се 

договорихме да извършим. 

Бенефициент: .....................                    Прието от името на Бенефициента: 

 (подпис) ................... Име и длъжност ….............................................. Дата …........... 
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Приложение Б  

До 

....................                                                                                                                                                                   /ПРИМЕР/  

ДОКЛАД ЗА ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ СЛЕД 

ИЗВЪРШЕНИ ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД ”НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”       

А. Обща и идентифицираща информация 

Дата на доклада за фактически констатации ....................... г. 

Номер и дата на Договора за финансиране Договор No ............ от ............ г. 

Номер и дата на Анекса към Договора за финансиране Анекс No ......... от ........... г. / Неприложимо 

Име на Договора за финансиране /Проекта Договор за ............/ Проект: „..............” 

Държава Република България 

Бенефициент ..................................  

Конкурсна сесия, по която се финансира проектът .................................. 

Начална дата на проекта  ..................... г. 

Дата на междинен финансов отчет на проекта  ..................... г. 

Крайна дата на проекта  ..................... г.  

Първоначална стойност на проекта  .................... (словом: ...................) лева 

Актуализирана стойност на проекта – Анекс No ..../….. г. .................... (словом: ...................) лева 

Прехвърлени неизразходвани средства от предходен 

етап (ако е приложимо) 

.................... (словом: ...................) лева 

Размер на авансово получени средства за отчитания 

междинен/окончателен етап 

.................... (словом: ...................) лева 

Размер на бюджета за разходите за отчитания етап .................... (словом: ...................) лева 

Отчетени разходи за отчитания етап на проекта 

съгласно финансовия отчет 

.................... (словом: ...................) лева 

Неизразходвани средства за етапа съгласно 

финансовия отчет 

.................... (словом: ...................) лева 

Обща стойност на допустимите разходи съгласно 

доклада за фактически констатации 

.................... (словом: ...................) лева  

Обща стойност на недопустимите и непризнати 

разходи съгласно доклада за фактически констатации 

.................... (словом: ...................) лева  
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Администратор на мярката Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) 

Одитор, извършил договорените процедури за 

проверка на разходи 

....................., регистриран одитор в регистъра на ИДЕС с 

регистрационен номер ............. 

Период, в който са изпълнени договорените 

процедури за проверка на разходите  

От .......до ..... г. 

Период, обхванат от доклада за фактически 

констатации след извършените договорени процедури 

за проверка на разходите съгласно 

междинен/окончателен финансов отчет 

 

От .......до ..... г. 

 

 

              Аз, ..................................., регистриран одитор - физическо лице, регистриран в Института на 

дипломираните експерт-счетоводители в България с регистрационен No .... / ... г. и представляващ за този 

доклад за фактически констатации търговско дружество „..........”, като предприятие на регистрирания одитор – 

физическо лице, със седалище гр. ..........ул. „........” No ... ет.... ап.... (пълен адрес на търговското дружество на 

одитора), (одитора)                  /Ние, ..........................., одиторско дружество, регистрирано в Института на 

дипломираните експерт-счетоводители в България с регистрационен No .... , с представител ................... (трите 

имена и длъжност на представителя на одиторското дружество), със седалище гр. .......... и адрес на управление 

ул. „........” No ... ет.... ап.... (одитора)                   /попълва се това, което е приложимо/ 

             издавам/е настоящия доклад след изпълнени процедури за проверка на разходите по проекта, съгласно 

договор между мен/нас и ....................... (бенефициента) с № .. .........., сключен на ........... г., като 

удостоверявам/е, че:  

              извърших/ме проверка на разходите, декларирани във финансовия отчет за дейността на  

......................................, като Бенефициент по изпълнение на  

Договор No ....  ... от ...... г. за предоставяне от Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) на финансиране през етап 1 

(междинен) и/или етап 2 (окончателен) на научноизследователски проект на тема: „...................” от Конкурс за 

...................... - ..... г. 

              Потвърждавам/е, че проверката е осъществена в съответствие с установените и общоприетите 

одиторски стандарти и по-конкретно МСССУ 4400 „Ангажименти за извършване на предварително съгласувани 

процедури по отношение на финансова информация”, при спазване на етичните правила и съответните 

разпоредби на посочения по-горе договор,  както и че между мен/нас и Бенефициента не е налице конфликт на 

интереси. 

              Цели 

              Основната цел на извършената проверка е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените 

от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и 

допустими,  и да се предостави на ФНИ доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите в 

случая се определя като правилно и коректно изразходване на финансирането в съответствие със срока, 

условията и изискванията, заложени в Насоките за кандидатстване и в Договора за предоставяне на 

финансиране, сключен с ФНИ, който е Администратор на мярката. 

Извършените договорени процедури не представляват одит или преглед, съгласно изискванията на 

Международните одиторски стандарти или Международните стандарти за ангажименти за преглед и, 

следователно, в доклада за фактически констатации аз/ние като одитор не изразявам/е степен на сигурност. В 
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случай, че бяхме извършили допълнителни процедури, или ако бяхме извършили одит или преглед на 

финансовия отчет в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти или на 

Международните стандарти за ангажименти за преглед (или съответните национални стандарти или практики), 

биха могли да ни станат известни други въпроси, които бихме Ви докладвали.  

Този доклад за фактически констатации, издаден от мен/нас като одитор, не подменя отговорността на 

Бенефициента по отношение на финансовия отчет, нито засяга правата на ФНИ,  произтичащи от Договора, 

сключен между  ФНИ и Бенефициента. 

                Докладът за фактически констатации, издаден от мен/нас, е предназначен единствено за 
конфиденциално използване от страна на Администратора на мярката съгласно изискванията на 
Изпълнителния съвет на ФНИ с цел предоставяне на допълнителна увереност по отношение на 
законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и 
спазването на специфичните нормативни правила на българското законодателство и на ЕС. Администраторът 
на мярката следва сам да направи своите заключения на базата на докладваните от мен/нас фактически 
констатации. 
 

Източници на информация 

Докладът за фактически констатации е изготвен на базата на информация, която е предоставена от 

ръководството на Бенефициента, като част от нея е получена и извлечена от информационната и счетоводната 

му система. В хода на изпълнение на ангажимента са изисквани и получени и допълнителни устни разяснения 

от ръководството на Бенефициента. 

Б. Кратко изложение 

Общо описание на: 

Целите на ангажимента 

Извършването на проверка на разходите, свързани с изпълнявания от Бенефициента проект, е с цел 

предоставяне на Бенефициента и на Администратора на мярката на допълнителна увереност по отношение на 

законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и 

спазването на специфичните нормативни правила на действащото законодателство. 

Обхват, цели и обекти на проверката 

Проверката по ангажимента за договорени процедури за отчитания етап се извършва по отношение на 

документите, които ФНИ изисква от Бенефициента при представяне на междинен/окончателен Финансов 

отчет. Одиторът изпълнява процедури с цел допълнителна увереност и констатиране на съответствие 

(законосъобразност и допустимост), включително извършва проверка за съответствие относно 

законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, подписаните договори и анексите 

към тях, ако има такива. Обект на проверката на междинен/окончателен етап е всеки разход, включен във 

Финансовия отчет за отчитания етап.  

В. Подробен доклад за обхвата от проверката  

Глава 1 Информация за договора и дейността по проекта 

Запознах/ме се с: целта на проекта, периода, за който е сключен, планираните за извършване 

дейности, одобрения бюджет и предвидените разходи. 

За реализиране на проекта е/не е предвидено участие на външни за Бенефициента партньори. 

Договорът е сключен на дата ........... г. (датата на сключване на договора) и е анексиран на ............ г., 

като изпълнението на проекта съгласно договора е със срок от ... месеца, считано от датата на финансиране – 

............. г.: по .... месеца за всеки етап на изпълнение на договора. Общият одобрен първоначален бюджет за 

стойността на допустимите разходи за двата етапа на проекта е в размер на ............... (словом: ...............) лева с 
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ДДС. Проектът е финансиран за двете години с преведени на ........... г. и на ............ г. суми, в размер съответно 

на ........... лева и ........ лева. Дейността по проекта е изпълнена, като са направени разходи през периода ......... – 

........... г. за първия етап и ........ – .......... г. за втория етап. Няма отчетени документи за разходи, които да са били 

извършени преди датата на сключване на договора за финансиране, което да е в нарушение на чл.  ..., ал. ... т. 

... от договора и което да направи тези разходи недопустими. 

Глава 2 Изпълнени процедури и фактически констатации  

1. Процедури по потвърждаване на допустимостта на разходите, заявени от Бенефициента във  

финансовия отчет 

За осъществяване на одита планирах/ме и изпълних/ме следното:   

1.1. Общи процедури 

В резултат на извършената проверка за съответствие на финансовия отчет с  условията на Договора и 

приложените детайлни процедури констатирах/ме: 

               Не са налице индикации за неправомерно изразходване на средства, които да следва да се възстановят 

на ФНИ. Представените по проекта отчети, справки и документи съдържат пълна информация за всички 

аспекти на изпълнението в договорния период. Изпълнението на дейностите и изразходването на  средства, 

свързани с проекта,  е в съответствие със сроковете и условията, заложени в Договора.  

Заверените копия на първичните счетоводни документи и на документите с еквивалентна 

доказателствена стойност са налични и валидни.  

За отчитане на извършените разходи са съставени по примерен образец на ФНИ Финансов отчет 

Разходи по договор ......... за първа финансова година ... г. «......................» (тема на проекта) (Приложение 1); 

Опис на разходните документи по договор ..... .... Етап първи  (Приложение 3); Справка за дълготрайни 

материални активи – ДМА по договор .... .... (Приложение 4); Финансов отчет Разходи по договор ..... .... за 

втора финансова година ... г. «......................» (тема на проекта) (Приложение 1); Опис на разходните документи 

по договор .... .... Етап първи  (Приложение 3); Справка за дълготрайни материални активи – ДМА по договор .... 

.... (Приложение 4); Окончателен финансов отчет за разходите по договор .... .... «......................» (тема на 

проекта) (Приложение 2), които са надлежно подписани от главния счетоводител и ръководителя на 

Бенефициента/Договора.                             /Описват се заглавията на съответните документи за отчитане 

по образците, утвърдени към момента на отчитане/ 

Съгласно условията на договора, финансовият отчет по изпълнение на договора трябва да бъде 

депозиран във ФНИ, както следва: най-късно на ............. г. - за първия етап или на ................... г. - за втория етап 

от договора. При проверката не бяха констатирани обстоятелства, които биха повлияли и биха довели до 

закъснения в депозирането на отчета. 

1.2.           Съгласуваност на разходите с бюджета и аналитичен преглед 

В резултат на приложените детайлни процедури констатирах:  

Бюджетът на допустимите разходи в изготвения финансов отчет за първата/втората година на 

изпълнение на проекта отговаря на одобрения бюджет по Договора и съгласно финансовия план възлиза на 

......... лева. Направените разходи са били предвидени в бюджета на Договора. Поправки към бюджета на 

Договора са/не са извършвани със съответно подписани валидни допълнителни споразумения – анекси към 

Договора. Подписано е Допълнително споразумение No 1 от ... г., с което се уговарят следните условия: 

превеждането на втория транш от финансирането в размер на .......... лева и увеличаването на сумата на 

допустимите разходи с размера на неизразходваната сума от първия етап (възлизаща на .......... лева). 

Отчетената от Бенефициента обща сума на разходите по проекта за двата етапа в размер на ........... лева не 

надхвърля размера на максималното финансиране по одобрения бюджет, което е ........... лева. 
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1.3. Потвърждаване на разходите по проекта 

Допустимост на приемливите разходи по Проекта 

В резултат на приложените детайлни процедури констатирах/ме: 

Ръководството потвърждава, че извършените разходи са необходими за дейностите по проекта, 

направени са точно за постигане на целите и за изпълнение единствено и само на тези дейности. Разходите са 

отчетени през периода, през който са възникнали, задълженията за извършване на плащане и обхватът на 

разходите не излиза извън определения период, разходите са допустими за проекта. 

Всеки отделен разход е класифициран на правилното място съгласно одобреното бюджетно перо и е 

детайлно описан в Опис на разходните документи за проект на тема„................” по договор No .........– .......... 

г.”, който е приложен като неразделна част от финансовия отчет по договора, съставен за отчетния период за 

съответния етап.        /Посочва се заглавието на документа, както е в съответния образец/ 

Приемливите разходи са предвидени, осигурени и признати изцяло в рамките на бюджета и са 

представени съобразно дейностите в групи и конкретни разходни позиции на финансовия план, както следва: 

Допустими разходи съгласно Финансовия план на разходите за проекта – за етапа (в лева):    

No 
по 
ред 

ТИП НА РАЗХОДИТЕ  
ПО  ГРУПИ ЗА 

КОНКУРСА 

ФИНАНСОВ 
ПЛАН ЗА 

ЕТАПА 
/първоначал

ен/ 

ФИНАНСОВ 
ПЛАН ЗА 

ЕТАПА 
АКТУАЛИЗИР

АН /ако е 
приложимо/ 

ФИНАНСО
В ОТЧЕТ 

ЗА ЕТАПА  

ИКОНОМИЯ
(+)/ 
ПРЕРАЗХОД 
(-) (3-5) ИЛИ 
(4-5) 

ЛИМИТ 
СПОРЕД 
НАСОКИ
ТЕ 
(% или 
сума) 

СРАВНЕНИ
Е ЗА 
ОТКЛОНЕН
ИЕ 
СПРЯМО 
ЛИМИТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ПРЕКИ ДОПУСТИМИ Р-

ДИ 
0.00 0.00 0.00 0.00   

1. 
РАЗХОДИ ЗА 
ПЕРСОНАЛ 

0.00 0.00 0.00 0.00   

 
- ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
НА ЕКИПА НА 
ПРОЕКТА 

0.00 0.00 0.00 0.00   

2. 
РАЗХОДИ ЗА 
КОМАНДИРОВКИ 

0.00 0.00 0.00 0.00   

3. 
РАЗХОДИ ЗА ДМА И 
ДНМА 

0.00 0.00 0.00 0.00   

4. 

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ 
УСЛУГИ, ПРЯКО 
СВЪРЗАНИ С 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПРОЕКТА 

0.00 0.00 0.00 0.00   

5. 

РАЗХОДИ ЗА 
МАТЕРИАЛИ, 
КОНСУМАТИВИ И 
ДРУГИ ДОПУСТИМИ 
РАЗХОДИ 

0.00 0.00 0.00 0.00   
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НЕПРЕКИ 

ДОПУСТИМИ Р-ДИ 
0.00 0.00 0.00 0.00   

 
МАКСИМАЛНА СУМА 

ЗА БО И ПО 
0.00 0.00 0.00 0.00   

6. 

РАЗХОДИ ЗА 

ОБСЛУЖВАНЕ НА 

ПРОЕКТА ОТ БО И ПО  

0.00 0.00 0.00 0.00   

 
МАКСИМАЛНА СУМА 

ЗА ОДИТ 
0.00 0.00 0.00 0.00   

7. 
РАЗХОДИ ЗА 

ФИНАНСОВ ОДИТ НА 
ПРОЕКТА 

0.00 0.00 0.00 0.00   

 ОБЩО: 0.00 0.00 0.00 0.00   

 

Бюджетът на разходите за проекта е/не е изразходен изцяло. Реализирани са икономии по пера ........,  

изобщо не са усвоявани средства по пера ..., на 100% е усвоен бюджетът по перо 6. Отчисления за базовата 

организация. По пера ... и ... са реализирани преразходи. 

Планирани са разходи за .......... лева, извършени са разходи за ........ лева. Реализираните икономии са 

в общ размер ......... лева, като сумата се равнява на размера на неизразходваните средства. / Преразходът е за 

......... лева и следва да остане за сметка на базовата организация. 

Нормативно определеният лимит за размера за преките допустими разходи по видове, както е посочен 

в колона 7, е спазен за следните разходи по пера: ............. и е надвишен за следните разходи по пера: .......... 

За направените преки допустими разходи, свързани с пряко изпълнение на дейностите на проекта, не 

личи Бенефициентът да е получавал двойно финансиране от други източници. 

Нормативно определеният % за размера за непреките допустими разходи по видове, както е посочен в 

колона 7, е спазен за следните разходи по пера: ............. и е надвишен за следните разходи по пера: .......... 

Освен посоченото в следващия абзац (ако е приложимо), за направените непреки допустими разходи 

за дейностите на проекта, не личи Бенефициентът да е получавал двойно финансиране от други източници. 

Към финансовия отчет за етапа не са приложени копия на документи (м.о. и разпечатка от 

счетоводната система) за извършените счетоводни записвания, от които да е видно, че  разходите за 

обслужване на проекта са осчетоводени като разходи само по този проект и са в рамките на бюджета 

съгласно финансовия план. (Констатацията е примерна, може да се включи, ако е приложимо). 

              2. Извадка 

               Всички разходни позиции са включени в предмета на потвърждаване, проверени са 100% от 

транзакциите и с извършените процедури е покрит целият обхват на проверката. 

В резултат на всички приложени общи и детайлни процедури обобщавам/е:  

ОБЩО ПРОЕКТА: 

Планирани са и са одобрени с бюджета допустими разходи за първи/втори етап за:   .... лева     

Фактически извършените разходи за етапа съгласно финансовия отчет са за: .... лева 
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Признатите от одитора допустими разходи за етапа са за: ... лева 

Реализираният преразход на средства по пера за етапа е за: ....... лева 

Неизразходваните средства за етапа са за: ... лева 

Непризнатите разходи за етапа са за: ... лева 

Недопустимите разходи за етапа са за: ... лева.    

/При нулеви стойности по някои от позициите в съответната позиция  се записва 0.00 лева/.                    

 

              3. Установени слабости    

  Няма установени слабости, които следва да бъдат докладвани. 

              При извършената проверка не ми/ни е станала известна информация за извършени непланирани, 

неизвършени или частично извършени дейности, за които има неправомерно отчетени разходи. 

  4. Нередности 

  Не са констатирани нередности, които да бъдат обект на анализи, препоръки или действия за 

отстраняване. 

             Не са констатирани отклонения на средства, които следва да се определят като недопустими, нито сума 

на разходи, които да са извършени преди датата на договора за финансиране и на това основание да се 

определят като непризнати разходи.  

Г. Заключения и преценки: 

1. След проверка на финансовия отчет за дейността на Бенефициента при изпълнение на проекта, както и на 

необходимата придружаваща документация, получих/ме разумна увереност (1), че базирайки се на одита, 

общите разходи в размер на ........... (цифром) ........... (словом) лева са действително извършени, те са точни 

и са допустими в съответствие с критериите за допустимост, определени със сключения Договор. 

2. Поради липса на съществени и неотстраними недостатъци и поради съответствие с условията на договора, 

финансовият отчет може да бъде одобрен и приет с размер на допустимите разходи ........ лева. 

3. Отчетените като допустими разходи, които са извършени без изричното нареждане на Ръководителя на 

научния колектив и/или съгласието на Ръководителя на базовата организация относно целесъобразността на 

разхода (съгласно Чл. 6 ал. 4 от Договора), или чийто размер не е в съответствие с разходния документ или 

за които не са приложени първични счетоводни документи, както са описани в Приложение 2, буква А към 

настоящия доклад, са в размер на ... лева. Тъй като те не отговарят на условията за допустимост на 

разходите, посочени в Насоките за кандидатстване, на това основание могат да се определят като 

непризнати разходи. 

4. Отчетени са разходи, както са описани в Приложение 2, буква Б. към настоящия доклад, които са в размер 

на ... лева. Те, съгласно изброените в Насоките за кандидатстване допустими и недопустими разходи, могат 

да бъдат определени като недопустими. 

                                                           
1 Разумна увереност означава висока степен на сигурност, че информацията е вярна и точна. 
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5. Размерът на средствата, които следва да бъдат възстановени на ФНИ, може да се определи на ... лева, от 

които ... лева – неизразходвани средства, ... лева – непризнати разходи и ... лева – недопустими разходи. 

      Д. Друга релевантна информация           

Настоящият доклад се отнася единствено до сметките и обектите, упоменати по-горе и не разглежда каквито и 

да било финансови отчети на Бенефициента като цяло. 

 

Неразделна част от този доклад са: Приложение 1 на стр........ и Приложение 2 на стр. ... 

Дата на издаване на доклада за одит: ............ година 

Място на издаване на доклада за одит: гр. ............. ул. „...............” No ……….. 

Предприятие на одитора:                                     „..............”      ................................. 

Регистриран одитор:                                                                                           Подпис         Печат на дружеството 

                                     .................., Рег. No ……….                                ................................ 

                                                                                                                                  Подпис       Личен печат на одитора 

 

 



17 

Приложение 1 към Доклад за фактически констатации 

Обща информация за проекта 

ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД ”НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

Номер и дата на Договора за финансиране на 

научноизследователски проект 

Договор No ....  .... от .............. година  

и Анекс No от ............... година 

Начало на отчитания проект:                     /дата, месец, година/ ................ година 

Край на отчитания проект (с отчитане на продължения):            

        /дата, месец, година/ 

............... година 

Продължение: (от – до посочете конкретни дати и обща 

продължителност и дата на решението на ИС на ФНИ или 

дата на внасяне на уведомление във ФНИ) 

....................... / Няма уведомления или 

одобрения за продължения на етапа 

Базова организация: .................................... 

Ръководител на договора:  Проф. Д-р .......................... 

Партньорска организация: Изброяват се/Няма партньорска организация 

Обща сума по договора за двата етапа: ................... (.....................) лева  

Бюджетирана сума по договора за първия етап на проекта: ............... (.................) лева 

Бюджетирана сума по договора за втория етап на проекта: ............... (..................) лева 

Получена сума за първия етап на проекта: ............... (.................) лева 

Получена сума за втория етап на проекта: ............... (..................) лева 

Предвидена сума за следващ етап: ................ лева / Непр. 

 

 Получена 
сума 

Изразходвана 
сума 

Неизразход-
вана сума 

Признати 
допустими 

разходи 

Непризнати  и 
недопустими 

разходи 

Базова организация: ……………. ................. ................... ................... ................. ............  лева 
съгласно 

Приложение 2 
буква А. и 

буква Б. 

Партньорска организация: 
……………. 

................. ................... ................... ................. ............  лева 
съгласно 

Приложение 2 
буква А. и 

буква Б. 

Партньорска организация: 
……………. 

................. ................... ................... ................. ............  лева 
съгласно 

Приложение 2 
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буква А. и 
буква Б. 

Общо .......... .......... .......... .............. .............. 
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Приложение 2 към Доклад за фактически констатации 

А. Опис на непризнатите разходи 

За Базовата организация: ................... 

No Номер на 
документа 

Достав-
чик 

Наименование на 
покупката/услугата 

Сума 
по 
отчет 

Приз-
ната 
сума 

Неприз-
ната 
сума 

Основание за 
непризнаване 

2.1 Ф........./........ г. АБС   ............... Х лева 0.00 Х  лева РКО не е подписан от 
Рък-л на БО 

4.1
1 

Ф........./........ г.  Нощувки на ............. Х лева Y лева 0.89 
лева 

…. Евро са с 
равностойност Y лева, а 
не Х лева 

9.   Отчисления за БО Х лева 0.00 Х лева Не е приложен док-т, 
доказващ, че разходите 
са отчетени само по този 
проект. 

5.2 Ф........./........ г. АБС   ................. Х лева 0.00 Х лева Няма предложение за 
предварит. одобрение 
на разхода 

6.5 ГД ......../ ...... г. Име Начислени 
осигуровки 

Х лева Y лева 0.03  
лева 

Отчетеният разход е по-
голям от размера на 
начислените осигуровки  

 Общо - - ............. ............ ....... лв. - 

 

За Партньорската организация: ...................../ Няма партньорска организация 

No Номер на 
документа 

Доставчик Наименование на 
покупката/услугата 

Сума, 
лв. 

Призната 
сума 

Непризната 
сума 

Основание за 
непризнаване 

 Общо - - - - - - 

 

Б. Опис на недопустимите разходи  

Таблицата се попълва отделно за всяка участваща организация 

За Базовата организация: .................... 

No Номер на 
документа 

Доставчик Наименование на 
покупката/услугата 

Сума 
по 

отчет 

Сума за 
признаване 
/ трябва да 

е 0.00 
лева/ 

Сума на 
недопустимия 

разход/ 
трябва да е 

равна на 
отчетената/ 

Основание за 
недопустимост 
/съгласно 
Насоките за 
съответния 
конкурс/ 

 Втори етап       

1.  Банкова такса 
за валутен 
превод към 

 Доставка на 
лабораторни 

Х 0.00 Х Банковите 
такси са 
недопустим 
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чуждестранен 
доставчик   

материали разход 

 Общо - - X 0.00  Х лв.  

 

За Партньорската организация: ..................../ Няма партньорска организация 

No Номер на 
документа 

Доставчик Наименование на 
покупката/услугата 

Сума, 
лв. 

Призната 
сума 

Непризната 
сума 

Основание за 
недопустимост 

 Общо - - - - - - 
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Приложение В 

Приемо-предавателен протокол  /ПРИМЕР/ 

П Р О Т О К О Л  No ..... 

за предаване на документи във връзка с изпълнена работа – извършени договорени 

процедури за проверка на разходите при изпълнение на проект 

 Днес, .............. година, в базовата организация ......................................, с настоящия 

протокол се извърши предаване на документи във връзка с изпълнение от одитор на 

договорени процедури за проверка на финансовия отчет на разходите по проект Договор No 

....... от ............ , сключен между Фонд „Научни изследвания” и Базовата организация - 

Бенефициент 

След изпълнение на работата одиторът ..................................... предаде, 

а  .............................................. ръководител на проекта, прие следните документи във връзка с 

одита: 

1. Оригинален финансов отчет с Приложения; 

2. Папки с копия на първични документи и материали – ....... класьора; 

3. Доклад за фактически констатации в окончателен вариант – 2 бр. 

 

Ръководството на Бенефициента е запознато с констатациите и заключенията на одитора и 

счита, че ангажиментът е изпълнен съгласно сключения договор. 

 

               Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра, един за 

предаващата и два за приемащата страна. 

 

За Одитора предал:  ............................. /подпис/ 

                                  /трите имена на предал/                        

За Бенефициента приел:  ............................ /подпис/ 

                                /трите имена на приел/       

_______________________________________________________________________________ 

 


