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Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на достъпна и енергоефективна 
инфраструктура за образователни дейности в Националната Художествена Академия“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Националната Художествена Академия 
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ТEХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

Предмет: „Извършване на одит по проект „Осигуряване на достъпна и 
енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната 
Художествена Академия“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА  

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по проект ДБФП № BG161PO001/1.1-
07/2009/014 „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за 
образователни дейности в Националната Художествена Академия“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие, максималният разполагаем финансов ресурс на 
Възложителя за дейността, предмет на настоящето техническо задание е до 8 000.00 
/осем хиляди/ лв. без ДДС. 

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

Национална художествена академия в качеството си на Бенефициент по Проект 
ДБФП № BG161PO001/1.1-07/2009/014 „Осигуряване на достъпна и 
енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната 
Художествена Академия“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Поръчката се извършва в пълно съответствие с одобреното проектно 
предложение и одобрения бюджет на проекта.  
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СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Одитът трябва да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното 
представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в 
съответствие с националните и международните одиторски стандарти и да включват:  

• Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и 
правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на бенефициента;  

• Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на 
ръководството за бенефициенти по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие 

• Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване 
изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на разходи по 
проекта на оперативната програма.  
 

Описание на услугата: 

- проверка относно законосъобразността на обществените поръчки и сключените 
договори; 

- проверка относно осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства на 
възложителя, а именно:  

- води ли се точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи 
изпълнението на проекта;  

- дали бенефициентът е реализирал хронологично, двустранно синтетично и 
аналитично счетоводно записване и дали е съставил финансовите отчети в съответствие 
с изискванията и основните счетоводни принципи, заложени в Закона за 
счетоводството;   
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- одиторът е получил увереност, че разходите по проверявания проект не са обект на 
двойно финансиране – проверка за двойно финансиране. 

- дали разходите са извършени съобразно договора за безвъзмездна финансова помощ; 

- дали разходите са извършени в съответствие с европейското и националното 
законодателство, включително съобразно правилата за избор на изпълнител /ЗОП/; 

- проверка дали всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, 
в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС, ПМС № 62/2007 г. и ПМС № 
231/2007 г. 

- първичните счетоводни документи /фактури, протоколи и др./ и документите с 
еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; 

- декларациите за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите са точни, 
пълни и са във формат, изискван от съответния УО; 

- дали разходите са извършени в съответствие със счетоводните принципи. Поддържа 
се отделно аналитично отчитане на разходите в счетоводната система; 

- дали разходите са извършени през периода, упоменат във финансовите отчет/и за 
дейността по изпълнение на съответния договор; 

- дали разходите са вписани в отчета на бенефициента /и в отчетите на партньорите в 
случай на финансов принос в полза на бенефициента от страна на партньорите/; 

- проверки на приходи от дейността; 

- дали разходите  включват недопустими разходи, съгласно чл. 10 от ПМС 
231/20.09.2007 г.; 

- спазени ли са мерките за информация и публичност; 
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- спазени ли са изискванията съгласно ЗФУКПС 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. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят е длъжен: 

- Да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените мерки за  

публичност и информираност; 

-   Да спазва изискванията за публичност и информираност съгласно изискванията на 
Ръководство за изпълнение на дейности за и нформиране и публичност по Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

- Да съгласува изпълнението на всички предвидени мерки с Възложителя; 

- Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли 
да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за 
преодоляването им.  

МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
В административната сграда на Национална художествена академия на адрес: гр. 

София, ул."Шипка" № 1 някои от дейностите могат да се извършват в офиса на 
изпълнителя, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на съответната 
дейност. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора и 
завършва с приемането без забележки от Възложителя на окончателния одиторски 
доклад в срок от 1 /един/ месец  след приключване на изпълнението на дейностите по 
проекта, но не по-късно от 14 календарни дни от приключване на срока на изпълнение 
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на проекта. За стартирането на дейностите по изпълнение на одита, възложителят 
изпраща възлагателно писмо до изпълнителя. 

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. 
 

 ДОКЛАДИ 
Съдържанието на докладът трябва да е в обхвата съгласно Рамка на Института 

на вътрешните одитори в  България за одити на проекти, съфинансирани от 
Оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.  Представя 
се в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен носител и в 
електронен вариант на CD , подписани от одитора и се входират в деловодството на 
Национална художествена академия.  

-окончателен одитен доклад – съдържа одитно мнение относно цялостното 
изпълнение на проекта. Срок за изготвяне: 1 /един/ месец след приключване на 
дейностите по проекта, но не по-късно от 14 календарни дни от приключване на срока 
на изпълнение на проекта. 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  
При изпълнението на дейностите и постигането на резултатите, изпълнителят 

следва да използва експертите, които е посочил в офертата си за участие в 
обществената поръчка.  

Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експертите, които 
предлагат да ръководят или да отговарят за извършването на дейностите, чрез 
предоставяне на документи, удостоверяващи тяхната квалификация и опит в 
изпълнението на подобни ангажименти.  

Участникът следва да представи биографии, дипломи, сертификати, референции, 
трудови и/или граждански договори и др. на експертите, които ръководят или 
отговарят за извършването на дейностите. 

Участникът трябва при изпълнение на ангажимента да прилага националното 
законодателство и международните одиторски стандарти.  

 


