
   

 

 

Проект „Обучения за специализираната администрация на Комисия за публичен надзор над регистрираните 

одитори“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 

ПРОЦЕДУРИТЕ, ДОКУМЕНТИТЕ И 

ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН   

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”  
 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПРАВИЛА 

Чл. 1. (1) С настоящите вътрешни правила се уреждат правилата управление и контрол на 

процедурите, документите и финансовите средства по проект № BG05SFOP001-2.006-0020, с 

наименование „Обучения за специализираната администрация на Комисия за публичен надзор 

над регистрираните одитори“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по който Комисията за 

публичен надзор над регистрираните одитори е бенефициент. 

(2) Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) изпълнява  

проекта при спазване на подписания от нея административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) и на изискванията и условията на Насоките за 

кандидатстване по процедурата, правото на Европейския съюз (ЕС) и националното 

законодателство (приложимите нормативни актове по Оперативна програма „Добро 

управление“), Условия за изпълнение на проекти, финансирани по оперативна програма „Добро 

управление“, указанията на управляващия орган (УО) и вътрешните нормативни актове, 

относими към изпълнение на дейностите по проекта. 

(3) При изпълнение на проекта КПНРО спазва принципите за добро финансово 

управление, публичност и прозрачност, определени в Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012. 

(4) Цялата кореспонденция, свързана с изпълнението на административния договор и на  

проекта ще се осъществява чрез Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от Европейския съюз (ИСУН) при спазване на изискванията на Закона за управление 

на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), на 

съответните нормативни актове по прилагането му, на Условия за изпълнение на проекти, 

финансирани по оперативна програма „Добро управление“ и на Указанията за е-отчитане чрез 

ИСУН на проекти и финансови планове по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), 

по които се прилага единна ставка.  

Чл. 2. Разходите по проекта са допустими, ако са налице едновременно следните условия:  

1. разходите попадат във включени по одобрения проект категории разходи;  

2. разходите са за реално извършени услуги;  

3. разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския 

съюз и българското законодателство;  
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4. разходите са отразени в счетоводната документация на КПНРО чрез отделни 

счетоводни аналитични сметки;  

5. за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания на 

чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени 

изискванията за съхраняване на документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;  

     

РАЗДЕЛ ІІ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 

Чл. 3. КПНРО представя на УО чрез ИСУН прогноза за предстоящи по проекта искания 

за плащане до 15 декември и до 15 юни всяка година. Прогнозата се актуализира и изпраща на 

УО с всяко искане за авансово/междинно плащане. 

  Чл. 4. (1) КПНРО сключва договорите с изпълнители на дейностите по проекта не по-

късно от датата на изтичане на крайния срок, предвиден за сключването на всички договори с 

изпълнители в административния договор за предоставяне на БФП.  

(2) Възлагането на дейностите по проекта се извършва при спазване на правилата за 

възлагане на обществени поръчки, уредени в ЗОП и нормативните актове по прилагането му.  

(3) В договорите с изпълнителите не се включват изисквания за минимална стойност на 

разходите, които да бъдат отчитани по договорите. 

(4) КПНРО представя на УО чрез ИСУН цялата документация, която не е налична на 

профила на купувача и/или в Регистъра на обществените поръчки, свързана с обществена 

поръчка, възложена след прилагане на процедура по ЗОП или чрез събиране на оферти с обява 

или покана, в срок до 15 работни дни от сключване на договор с избрания изпълнител.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА НА ДВОЕН ПОДПИС 

 Чл. 5. (1) Предварителният контрол за законосъобразност се отнася до поемането на 

задължения и извършването на разходи проекта и се извършва от служител на КПНРО, определен 

със заповед на председателя за финансов контрольор.  

 (2) Финансовият контрольор има право на достъп до цялата информация и всички 

документи, имащи отношение към дадената дейност, или процес и/или към поемането на 

задължение, и/или извършване на разход, включително и на електронни носители.  

(3) Членовете на екипа за управление на проекта, които инициират предложение за 

поемане на задължение или за извършване на разход, са задължени да предоставят цялата 
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документация, относима към съответното предстоящо решение на финансовия контрольор за 

извършване на проверка. 

(4) Проверката и резултатите от нея се удостоверяват от финансовия контрольор чрез 

попълване на контролен лист за извършване на предварителен контрол. 

(5) Одобрението се отразява чрез поставяне на подпис и дата върху контролния лист за 

извършен предварителен контрол. 

 (6) Отказът на финансовия контрольор за одобрение, се изразява с мотивирано писмено 

становище до ръководителя на проекта, в което се посочват причините за отказа и те се вписват 

в контролния лист. 

 (7) Ако представената документация за поемане на задължение, извършване на разход, 

осъществяване на дейност и други е непълна, финансовият контрольор може да поиска допълване 

на документацията. 

 (8) Финансовият контрольор може да откаже да се произнесе когато непълнотата не е била 

отстранена след направеното искане. 

(9) Издадените контролни листове се съхраняват в електронен вид в Регистър на 

контролните листове за поемане на задължение и Регистър на контролните листове за 

извършване на разход. Регистрите съдържат информация относно вида на задължението 

/разхода/ за дейността, подлежащи на предварителен контрол, дата на получаване на 

документацията, размер на задължението /разхода, описание на приложените и проверени 

документи, произнасяне на финансовия контрольор по представените документи, номер и дата 

на издадения контролен лист, информация за изисканите допълнителни документи – номер и дата 

и окончателно произнасяне по допълнително представените документи. 

Чл. 6. (1) Преди подписването на договорите с изпълнители на дейностите по проекта, те 

задължително се съгласуват с юрисконсулта на КПНРО и със счетоводителя на проекта и се 

представят на финансовия контрольор за упражняване на предварителен контрол по 

законосъобразността им и за проверка наличието на средства по съответния параграф на 

разходите. 

(2) Оригиналните договори и всички приложения към тях се съхраняват в досието на 

проекта. Когато с договорите се поемат задължения над 5 000 лв., се съставят досиета за 

задължение. Те се допълва с копия от документите за всички разходи, извършени във връзка с 

тези задължения. Досиетата се съставят, допълват и съхраняват от член на екипа за управление 

на проекта, определен със заповед на ръководителя на проекта. 

(3) В случаите когато за сключване на договора е била проведена процедура по ЗОП 

документацията по провеждане на процедурата  се окомплектова в срок до 30 календарни дни 

след сключване на договора от юриста в КПНРО, който е участвал в комисията за провеждане на 

обществената поръчка. Оригиналът на окомплектованата документацията и офертите за участие 

се съхраняват в досието на проекта. 
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Чл. 7. (1) Поемането на задължение или извършването на разход по изпълнение на проекта 

се осъществява след полагането на подписи на ръководителя на проекта и на счетоводителя на 

проекта. 

(2) Подписите се полагат върху всички документи, свързани с поемане на задължение или 

извършване на разход по изпълнение на проекта, независимо от размера им.  

 

                                   ІV. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО ПРОЕКТА 

Чл. 8. (1) На регистрация в деловодството на КПНРО подлежат всички входящи, 

изходящи документи по проекта, включително кореспонденцията и постъпващите или 

изпращаните по електронен път чрез ИСУН или по електронната поща документи по проекта.  

(2) Регистрирането предвижда попълване в автоматизираната деловодна система на 

регистрационна карта със следните полета: 

1. регистрационен индекс; 

2. кореспондент - попълва се наименованието на автора или на получателя на документа; 

3. вид документ; 

4. резолиращ ръководител - записва се собственото и фамилно име на ръководителя на 

проекта, на когото е даден документа за поставяне на резолюция; 

5. относно - записва се накратко основното съдържание на документа (анотация на 

съдържанието на документа). 

Чл. 9. (1) При регистрирането върху входящите и изходящите документи задължително 

се поставя и попълва на първа страница щемпелът за регистриране. 

(2) Датата на регистриране не може да бъде различна от датата на представяне на 

документа за регистриране. 

Чл. 10. Финансово-счетоводните документи се завеждат, извеждат, класират, съхраняват 

и опазват съгласно Правилника за документооборота на финансово-счетоводните документи в 

КПНРО. 

Чл. 11. (1) Резолирането на документите по проекта и възлагането на задачи по тях се 

извършва от ръководителя на проекта, а в негово отсъствие от определено от него лице чрез 

резолюция. Резолюцията се придружава с подпис, дата и срок за изпълнение на задачите. 

Резолюциите и произтичащите от тях задачи се отразяват в деловодната система от служителя, 

изпълняващ деловодни функции. 

(2) Служителите, до които се отнася резолюцията, са длъжни да спазят определения срок 

за изпълнение на възложените задачи. 

(3) Когато резолюцията се отнася до двама или повече изпълнители, посоченият на първо 

място е основен,  отговорен за изпълнението на задачата в определения срок, а вторият представя 

становището си или друг документ, в зависимост от резолюцията, на основния изпълнител. 
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(4) Ако при работа по документа се установи, че по задачата е компетентна и друга 

структура, основният изпълнител съгласува с нея. 

(5) Копия от материала се изпращат едновременно на всички лица, посочени в 

резолюцията. 

РАЗДЕЛ V. EКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Чл. 12. (1) Със заповед на председателя на КПНРО се определя екип за управление на 

проекта. Заповедта съдържа имената на членовете на екипа, техните функции, задължения и 

отговорности.  

(2) Всеки един от членовете на екипа попълва декларации за липса на конфликт на 

интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и декларации 

за нередности.  

(3) КПНРО представя на УО чрез ИСУН заповедта за определяне на екипа за управление 

на проекта, декларациите за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и декларациите за нередности от всички членове на екипа.  

             (4) При изменение на член на екипа за управление на проекта, различен от ръководителя 

и счетоводителя, посочените документи в ал. 3 се предоставят чрез ИСУН в срок от 10 работни 

дни след извършване на съответното изменение.  

Чл. 13. (1) Членовете на екипа за управление получават възнаграждения за изпълнение на 

задълженията си по управление на проекта за сметка на непреките разходи, определени в 

административния договор за предоставяне на БФП.  

(2) След провеждане на всяко едно от обученията по проекта, всеки един от членовете на 

екипа за управление представя отчет за изпълнените от него задачи по организацията и 

провеждането на съответното обучение до председателя на КПНРО. След одобряването на 

отчетите от председателя, на членовете на екипа за управление се изплаща възнаграждение. 

Размерът на възнаграждението се определя като процент от изплатените от УО непреки разходи 

по проекта за съответното обучение. 

 

РАЗДЕЛ VІ.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Чл. 14. (1) КПНРО включва в обученията по проекта като обучаеми само лица от целевите 

групи по проекта, които са декларирали, че не са участвали в обучения с идентично съдържание, 

финансирани с публични средства.  

(2) КПНРО прилага декларациите от обучените лица при подаване на искане за плащане, 

в което са включени разходи за съответното обучение. 

(3) При изпълнението на проекта КПНРО спазва изискванията на Наръчника на 

индикаторите по Оперативна програма „Добро управление“ и метаданните по индикаторите на 

ниво оперативна програма, отчитани по проекта.  
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Чл. 15.  Командироването на служителите на КПНРО, участващи в обученията по 

проекта, се извършва със заповед за командировка в страната. В заповедта задължително се 

определя маршрута, дните за командировка, задачата на командироването, начина на 

пътуване, размера на квартирните и дневните пари. Изготвя се в два екземпляра. Подписва се 

от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и се извежда в деловодството.  

 

     РАЗДЕЛ VІІ. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ПРОЕКТА 

Чл. 16. (1) КПНРО носи отговорност за отчитане на изпълнението на дейностите и на 

извършените и платени разходи по проекта пред УО чрез ИСУН при спазване на Условия за 

изпълнение на проекти, финансирани по оперативна програма „Добро управление“, Указанията 

за е-отчитане чрез ИСУН на проекти и финансови планове по ОПДУ, по които се прилага единна 

ставка, и на изискванията на Наредба № Н-3/2018 г. и Наредбата за определяне на условията, реда 

и механизма за функциониране на Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за провеждане на 

производства пред управляващите органи посредством ИСУН. 

(2) Преди плащане КПНРО извършва проверка на документите, представени от 

изпълнителите по договори в рамките на проекта. 

Чл. 17. (1) КПНРО отчита изпълнението на проекта и потвърждава разходите, свързани с 

него, като подава технически и финансови отчети и искания за плащане, заедно с 

придружаващите ги отчетни документи. При подаването на всяко искане за 

междинно/окончателно плащане КПНРО представя декларация, подписана от ръководителя на 

проекта по Приложение № 2 от Условия за изпълнение на проекти, финансирани по оперативна 

програма „Добро управление“. 

(2) При подаването на искане за плащане, КПНРО не представя разходооправдателни и 

отчетни документи за непреките разходи - разходите за организация и управление и разходите за 

информация и комуникация по проекта, които се изчисляват на база единна ставка върху 

допустимите преки разходи по проекта. 

            Чл. 18. (1) Техническите отчети по проекта трябва да съдържат пълна информация за 

всички аспекти на изпълнението на проекта за съответния отчетен период. 

(2) Финансовите отчети трябва да съдържат пълна информация за финансовото 

изпълнение на проекта за съответния отчетен период, с изключение на разходооправдателни и 

отчетни документи, относими към непреките разходи. 

(3) При подаване на искане за междинно/окончателно плащане по проекта, в него се 

включват действително извършените и платени от КПНРО преки разходи за изпълнение на 

дейностите по проекта през съответния отчетен период, както и непреки разходи.  

 



   

 

 

Проект „Обучения за специализираната администрация на Комисия за публичен надзор над регистрираните 

одитори“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

     РАЗДЕЛ VІІІ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 

Чл. 19. (1) Счетоводната отчетност на проекта се осъществява от КПНРО в съответствие 

с националното законодателство и Счетоводната политика на Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори, утвърдена от председателя на комисията. 

(2) Разходите по проекта се отразяват коректно в счетоводната система, която се поддържа 

от КПНРО. 

(3) КПНРО гарантира, че данните, посочени във финансовите отчети и исканията за 

плащане, са точни, резултат са от надеждна счетоводна система и са изготвени на базата на 

разходни документи, които могат да бъдат проверени до изтичане на сроковете за съхранение на 

документацията по проекта. 

(4) КПНРО представя с всяко искане за междинно и окончателно плащане извлечение от 

счетоводната система, която тя води, за преките разходи, включени в искането за плащане. 

(5) КПНРО поддържа отделна счетоводна аналитичност по проекта по реда, предвиден за 

извънбюджетните сметки и фондове съгласно националното законодателство. 

 

     РАЗДЕЛ ІX. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

Чл. 20. (1) КПНРО съдейства на представителите на УО, Сертифициращия орган, Одитния 

орган, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската 

служба за борба с измамите и други институции, оторизирани за това, да извършват проверки, 

инспекции и одити по проекта в съответствие с приложимото национално законодателство и 

правото на ЕС. 

(2) КПНРО осигурява достъп на представителите на органите, посочени в ал. 1, до 

активите и информацията по проекта и до местата, свързани с неговото изпълнение. 

 

РАЗДЕЛ X. ОДИТНА ПЪТЕКА, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

Чл. 21. (1) КПНРО съхранява всички разходооправдателни документи, свързани с 

изпълнението на проекта, в съответствие с чл. 140 на Регламент (ЕС) № 1303/2013, за период от 

три години, считано от 31 декември на годината, в която КПНРО е подала документите, свързани 

с окончателното отчитане на проекта.  

(2) КПНРО създава и поддържа одитна следа съгласно минималните изисквания на чл. 25 

от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, която да позволява извършването на последващ 

контрол, проверка, одит и оценка от всички заинтересовани страни, участващи в процеса на 

управление и контрол на средствата по Програмата. 

(3) Документите се съхраняват под формата на оригинали или заверени копия на 

оригиналите или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на 

оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна версия. 



   

 

 

Проект „Обучения за специализираната администрация на Комисия за публичен надзор над регистрираните 

одитори“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

(4) КПНРО поддържа актуален регистър, съдържащ информация за местонахождението 

на оригиналните документи по проекта и отговорното лице за тяхното съхранение. Регистърът се 

представя на УО при подаване на искане за междинно и окончателно плащане. 

 

РАЗДЕЛ XІ. НЕРЕДНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА 

Чл. 22. (1) КПНРО прилага всички необходими мерки за превенция на нередности по 

смисъла на чл. 2, т. 36 и 38 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в срока за изпълнение на проекта. 

(2) КПНРО се задължава незабавно да подаде сигнал към УО за нередност, когато е 

установил или има подозрение, че е била извършена такава. Сигнал за нередност може да бъде 

подаден по електронен път да бъде изпратен по пощата, да бъде обективиран в телефонен 

разговор или в разговор със служител на УО на ОПДУ.  

 

РАЗДЕЛ XІI. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 

Чл. 23. (1) КПНРО изпълнява всички мерки за информация и комуникация в съответствие 

с разпоредбите на Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и проекта, 

като изработва два броя информационни табели, съдържащи информация в съответствие с 

изискванията на административния договор за предоставяне на БФП по проекта, и качва 

информация за проекта на официалната си интернет страница. 

(2) Във всеки документ/материал, свързан с изпълнението на проекта, който се използва 

за обществеността или за участниците в проекта, се посочва, че проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите правила са приети с Решение № 143/17.09.2018 г. на Комисията за 

публичен надзор над регистрираните одитори. 

 

 


