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Техническото задание се попълва от бенефициера и се съгласува с одитора 

Независимият доклад за фактически констатации се предоставя от одитора 
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Техническо задание за изготвяне на независим доклад за фактически констатации 
относно декларирани разходи по Споразумение за отпускане на безвъзмездна 
помощ от ЕСНИ, финансирано съгласно Седмата рамкова програма за научни 
изследвания (7РП) 
Въз основа на техническото задание (ТЗ) по-долу, <име на бенефициера>, „бенефициер“, 
приема да ангажира <наименование на одиторската фирма>, „одитор“, за да предостави 
независим доклад за изготвен/и от бенефициера финансов/и отчет/и1 и да докладва във връзка с 
Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ, финансирано от Европейската 
общност по Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП) - <заглавие и номер на 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощот ЕСНИ  > („Споразумение за 
отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ “). Там, където в настоящото ТЗ се споменава 
Европейската комисия, се има предвид качеството ѝ на страна, подписала споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ с бенефициера. Европейската общност не е страна 
по този ангажимент. 
1.1  Отговорности на страните по поръчението 

„Бенефициер“ означава правния субект, който получава безвъзмездната помощ и който е 
подписал споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ с Европейската 
комисия. 

• Бенефициерът отговаря за изготвянето на финансов отчет за финансираната по  
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ ЕСНИ дейност, в съответствие с 
предвиденото в това споразумение, за предоставянето на финансовия отчет на одитора и за 
гарантиране на съгласуваността на въпросния финансов отчет със счетоводната система на 
бенефициера и със съответните сметки и документация. Без да се засягат процедурите, 
които ще се извършат, бенефициерът остава постоянно отговорен за точността на 
финансовия отчет. 

• Бенефициерът отговаря за фактическите отчети, които ще позволят на одитора да извърши 
определените процедури; в подкрепа на тези декларации, той ще предостави на одитора в 
писмен вид придружително писмо с ясно обозначена дата, в което се посочва периодът, за 
който се отнасят отчетите. 

• Бенефициерът приема, че способността на одитора да извърши изискваните съгласно 
настоящото поръчение процедури, е ефективно обусловена от предоставянето от 
бенефициера на пълен и свободен достъп до неговия персонал, счетоводство и друга 
съответна документация. 

„Одитор“ означава одиторът, отговарящ за изпълнението на уговорените процедури, посочени 
в настоящото ТЗ, и за предоставянето на бенефициера на независим доклад за фактически 
констатации. 

Одиторът трябва да е независим от бенефициера. 

• [Възможност 1: да се зачеркне ненужното] Одиторът е квалифициран да извършва 
задължителни одити на счетоводни документи в съответствие с Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на 
годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на 
Съвета или сходни национални нормативни актове. 

                                                 
2.В този контекст финансов отчет означава единствено формуляр В – приложение VІ, с който 
бенефициерът декларира разходи съгласно Споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ. 
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•  [Възможност 2: да се зачеркне ненужното] Одиторът е компетентен държавен служител, 
за когото съответните национални органи са установили, че е правоспособен да извършва 
одит на бенефициера и който не е участвал в изготвянето на финансовите отчети. 

• Процедурите, които следва да се извършат, са определени от Европейската комисия и 
одиторът не носи отговорност за тяхната пригодност и целесъобразност. 

1.2 Предмет на поръчението 

Предмет на настоящото поръчение е <междинният или окончателният; да се зачеркне 
ненужното> финансов отчет във връзка със споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ от ЕСНИ за периода, обхващащ <дд месец гггг до дд месец гггг >. 

1.3  Основание за поръчението 

Бенефициерът е длъжен на представи на Европейската комисия удостоверение за финансов 
отчет под формата на независим доклад за фактически констатации, изготвен от външен одитор 
в подкрепа на плащането, искано от бенефициера, съгласно член ІІ.4 от споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ. Компетентното длъжностно лице на Комисията 
изисква този доклад, тъй като плащането на декларираните от бенефициера разходи зависи от 
съдържащите се в този доклад фактически констатации. 

1.4  Вид и цел на поръчението 

Настоящото поръчение е за изпълнение на конкретни уговорени процедури във връзка с 
независим доклад за фактически констатации относно декларираните разходи съгласно 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ.  

Тъй като настоящото поръчение не е поръчение за гаранция, одиторът не изразява одиторско 
мнение и не дава гаранции. Европейската комисия получава своята гаранция чрез собствени 
заключения въз основа на докладваните от одитора фактически констатации относно 
финансовия отчет и свързаното с него платежно искане на бенефициера. 

Одиторът включва в доклада си заявление за отсъствие на конфликт на интереси между него и 
бенефициера при изготвянето на доклада, както и сумата на хонорара, изплатен на одитора за 
изготвяне на доклада. 

1.5  Обхват на работата 

1.5.1 Одиторът се задължава да изпълни това поръчение в съответствие с настоящото ТЗ и: 

- в съответствие с Международния стандарт за свързаните услуги (ISRS) 4400 Поръчения за 
извършване на съгласувани процедури във връзка с финансова информация, публикуван от 
МФС (Международна федерация на счетоводителите);  

- в съответствие с издадения от МФС Етичен кодекс на професионалните счетоводители. 
Независимо че ISRS 4400 предвижда, че за поръченията за извършване на уговорени 
процедури не се изисква независимост, Европейската комисия изисква одиторът да 
отговаря и на изискванията за независимост, определени в Етичния кодекс на 
професионалните счетоводители. 

1.5.2 Планиране, процедури, документация и доказателства 

Одиторът следва да планира работата си така, че процедурите да могат да се извършат 
ефективно. За целта той изпълнява процедурите, определени в точка 1.9 от настоящото ТЗ 
(„Обхват на работата – Задължителен формат на доклада и процедури за изпълнение”), и 
използва получените чрез тези процедури доказателства като основа за доклада за фактически 
констатации. 

1.6  Докладване 
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В доклада за фактически констатации, примерен модел на който е приложен към настоящото 
ТЗ, следва достатъчно подробно да се опишат целта и съгласуваните процедури на 
поръчението, за да могат бенефициерът и Европейската комисия да разберат естеството и 
обхвата на извършените от одитора процедури. Използването на формата, приложен като 
приложение V-A към  споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ, е 
задължително. Докладът следва да е изготвен на езика, посочен в член 4 от  споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ. В съответствие с член ІІ.22 от  споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ, Европейската комисия и Европейската сметна 
палата имат право да одитират всяка извършена по проекта работа, за която се изисква 
възстановяване на декларирани разходи от Общността, в т.ч. работата, свързана с настоящото 
поръчение. 
1.7 Времеви график 
 
Докладът следва да се предостави до [ДАТА]. 
 
1.8  Други условия 

[Бенефициерът и одиторът могат да използват този раздел, за да уговорят други 
специфични условия като хонорари на одитора, дневни разходи, отговорност, приложим закон 
и т.н.] 
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1.9 Обхват на работата – Задължителен формат на доклада и процедури за 
изпълнение 
Независим доклад за фактически констатации относно разходи, декларирани съгласно 
Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ ЕСНИ по Седмата рамкова програма 
за научни изследвания (7РП) 

Да се отпечата на фирмена бланка на одитора 
 
<Име на лице/а за контакт>, < Длъжност> 
< Име на бенефициера > 
>Адрес< 
<дд месец гггг> 
В съответствие с нашия договор от < дд месец гггг > с < име на бенефициера > „бенефициер” и 
приложеното към него техническо задание (приложено към настоящия доклад) предоставяме 
по-долу нашия независим доклад за фактически констатации („доклад”). 
 
Цел 
 
Ние [юридическо наименование на одиторската фирма], със седалище в [пълен 
адрес/град/област/провинция/държава], представлявани за целите на подписване на настоящия 
доклад от [име и длъжност на упълномощен представител], изпълнихме договорените процедури 
във връзка с декларираните разходи във финансовия/ите отчет/и2 на [име на бенефициер], оттук 
нататък наричан бенефициер, към която/които се прилага настоящият доклад и който/които следва 
да се представи/ят на Комисията на Европейските общности съгласно Споразумение за отпускане на 
безвъзмездна помощ ЕСНИ [референтни данни на ЕСНИ споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ: заглавие, съкращение, номер], за следния/те период/и [посочва/т се 
периодът/ите, за който/които се отнася/т финансовият/ите отчет/и по дейности]. Този 
ангажимент включваше изпълнение на някои определени процедури, резултатите от които 
Европейската комисия използва за извеждане на заключение относно приемливостта на 
декларираните разходи. 
 
Обхват на работата 
 
 
Поръчението беше изпълнен в съответствие с: 

- приложеното към настоящия доклад техническо задание и: 

- международния стандарт за свързаните услуги (ISRS) 4400 Поръчения за 
извършване на съгласувани процедури във връзка с финансова информация, 
публикуван от МФС (Международна федерация на счетоводителите);  

- издадения от МФС Етичен кодекс на професионалните счетоводители. 
Независимо, че ISRS 4400 предвижда, че за поръченията за извършване на 
уговорени процедури не се изисква независимост, Европейската комисия изисква 
одиторът да отговаря и на изискванията за независимост, определени в Етичния 
кодекс на професионалните счетоводители; 

В съответствие с договореното, изпълнихме единствено процедурите, посочени в техническото 
заданието за това поръчение, и сме докладвали нашите фактически констатации по тези 
процедури в таблицата, приложена към настоящия доклад.  

                                                 
2 В този контекст финансов отчет означава единствено формуляр В – приложение VІ, с който 
бенефициерът декларира разходи съгласно Споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ. 
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Обхватът на тези съгласувани процедури беше еднолично определен от Европейската комисия 
и процедурите бяха изпълнени единствено с оглед подпомагане на Европейската комисия при 
оценката дали разходите, декларирани от бенефициера в приложения финансов отчет са 
декларирани в съответствие с ЕСНИ споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ. 
Одиторът не носи отговорност за пригодността и целесъобразността на тези процедури. 

Тъй като изпълнените от нас процедури не съставляват нито одит, нито преглед, извършени в 
съответствие с Международните стандарти за одит или Международните стандарти за 
поръчение за преглед, не изразяваме никакви гаранции относно финансовите отчети. 

Ако бяхме извършили допълнителни процедури или бяхме извършили одит или преглед на 
финансовите отчети на бенефициера в съответствие с Международните стандарти за одит, 
може би други въпроси щяха да привлекат вниманието ни, за които щяхме да ви докладваме. 

Източници на сведения 

Докладът съдържа сведения, предоставени ни от ръководството на бенефициера в отговор на 
конкретни въпроси или сведения, получени или извлечени от информационните и счетоводни 
системи на бенефициера.  
Фактически констатации 
 
Беше извършена проверка на гореспоменатия/ите финансов/и отчет/и по дейности и бяха 
извършени всички процедури, посочени в приложената таблица. Въз основа на резултатите от 
тези процедури, установихме: 
Бенефициерът ни предостави цялата документация и счетоводна информация, която да ни 
позволи да извършим тези процедури. Освен посоченото по-долу, други изключения не бяха 
забелязани. 
 

Изключения 

• В някои случаи одиторът не беше в състояние успешно да завърши определените 
процедури. Тези характеристики са следните: 

тук следва да се изброят изключения като невъзможност за равняване на ключова 
информация, неналичност на данни, възпрепятствала одитора да извърши процедурите и 
др.  Комисията ще използва тази информация, за да вземе решение относно сумите, които 
ще бъдат възстановени. 
 
 

Използване на настоящия доклад 

Настоящият доклад е изготвен единствено с оглед на горепосочената цел.  

Настоящият доклад е изготвен само за поверително ползване от бенефициера и Европейската 
комисия и единствено за целите на предоставяне на документи на Европейската комисия във 
връзка с изискванията, посочени в член ІІ.4 от ЕСНИ споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ. Бенефициерът или Европейската комисия не могат да използват 
настоящия доклад за други цели, нито да го разпространяват пред други страни. Европейската 
комисия може да разкрие настоящия доклад единствено пред други страни, имащи законни 
права на достъп до него, по-конкретно Европейската служба за борба с измамите и 
Европейската сметна палата. 

Настоящият доклад се отнася единствено за горепосочения/ите финансов/и отчет/и и не 
обхваща никакви други финансови отчети на бенефициера. 
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При изготвянето на настоящия доклад не съществува конфликт на интереси между одитора и 
бенефициера. Хонорарът, заплатен на одитора за изготвяне на доклада, е в размер на ______ 
EUR. 

Очакваме да обсъдим нашия доклад с Вас и бихме се радвали да предоставим всякаква 
необходима допълнителна информация или съдействие. 

 
[юридическо наименование на одиторската фирма] 
[име и длъжност на упълномощен представител] 
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Процедури, извършени от одитора 

Одиторът планира и извършва работата си в съответствие с целта и обхвата на настоящото поръчение и в съответствие с определените по-долу 
процедури за изпълнение. При изпълнение на тези процедури одиторът може да прилага техники като проучване и анализ, (пре)изчисление, 
съпоставка, други проверки за деловодна точност, наблюдение, проверка на книги и документация, проверка на активи и получаване на потвърждения 
или всякакви други техники, които прецени за необходими при изпълнението на тези процедури.  

Европейската комисия си запазва правото да издава насоки, заедно с примерни определения и констатации, които да насочват одитора по отношение 
на естеството и представянето на подлежащите на проверка факти. Европейската комисия си запазва правото да променя процедурите чрез писмено 
уведомление до бенефициера. По-долу са изброени процедурите, които следва да се изпълнят: 

Процедури Стандартна фактическа констатация и основа за докладване на изключения 
Разходи за персонала 

1. Преизчисляване на почасовите разходи за персонал и 
административни разходи за персонал (за целия персонал, 
ако същият е по-малко от 20 служители, в противен 
случай за извадка от най-малко 20 души или 20% от 
служителите, която от двете стойности е по-голяма), 
като се посочва броят на използваните производствени 
часове и почасовите ставки. 
Когато се използва извадка, подборът следва да е случаен, 
с оглед изготвяне на представителна извадка. 
„Производствените часове“ представляват (среден) 
брой часове, изработени от служителя в хода на една 
година след приспадане на почивни дни, отпуски по болест 
и други отпуски. Това изчисление следва да се предостави 
от бенефициера. 
[ако се използват средни разходи, се изисква отделен 
независим доклад относно методологията] 

За всеки служител, включен в извадката от ___ души, одиторът получи данни за разходите за 
персонал (разходи за заплати и разходи за сметка на работодателя) от ведомостите за 
заплати, заедно с данни за производствените часове от водената отчетност за присъствие на 
всеки служител. 
За всеки избран служител одиторът преизчисли почасовата ставка чрез разделяне на 
действителните разходи за персонал на действителните производствени часове, след което 
извърши съпоставка с начислената от бенефициера почасова ставка. 
Не бяха отбелязани изключения. 
Средният брой производствени часове за избраните служители беше ________. 
Ако не могат да се установят производствените часове или разходите за персонал, те следва 
да се изброят (заедно със сумите) като изключения в основния доклад. 

2.  За същата извадка, извършване на проверка и описание на 
водената отчетност за присъствие на служителите (на 
хартиен/електронен носител, дневна/седмична/месечна, 
подпис, разрешение). 

Служителите регистрират присъствието си на дневен/седмичен/месечен принцип, използвайки 
система на хартиен/електронен носител. Избраните присъствени данни бяха одобрени от 
ръководителя на проекта или друг висшестоящ служител. 
Ако няма присъствени книги, които да отговарят на горното описание, това следва да се 
посочи като изключение в основния доклад. 

3. Трудовоправно положение и условия за наемане на 
персонала. Одиторът следва да получи трудовите 

Одиторът провери трудовите договори на избраните служители и установи, че те: 
– са пряко наети от бенефициера в съответствие с неговото национално законодателство, 
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Процедури Стандартна фактическа констатация и основа за докладване на изключения 
договори на подбраните служители и да ги съпостави със 
стандартните трудови договори, използвани от 
бенефициера. Различията, които не са предвидени в  
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ от 
ЕСНИ, следва да се отбележат като изключения. 

– са под техническия надзор и под ръководството единствено на бенефициера, и 
– получават възнаграждение в съответствие с обичайните практики на бенефициера. 
Персоналът, който не отговаря и на трите условия, следва да се изброи (заедно със сумите) 
като изключения в основния доклад. 

4. Използване на средни разходи за персонал  Одиторът установи, че посочените във финансовия отчет разходи за персонал: 
- са изчислени на базата на средни разходи в съответствие с методологията, определена в 
доклада за констатации относно методологията от ________ . 
- са изчислени посредством суми, получени от съответния период, които могат да се равнят със 
счетоводните книги за съответния период. 
Одиторът получи потвърждение от бенефициера, че използваните ставки не са бюджетирани 
или прогнозни суми. 
Ако сумите не могат да се равнят или ако са използвани прогнозни или бюджетирани суми, 
това следва да се посочи като изключение в основния доклад. 

Подизпълнители 
5.  Получаване на писмено описание от бенефициера относно 

използваните ресурси на трети страни и съпоставка с 
приложение 1 към  споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ от ЕСНИ. 

Одиторът съпостави предоставеното от бенефициера описание на ресурсите на трети лица 
със спецификацията в приложение 1 към  споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ 
от ЕСНИ и установи, че съвпадат. 
Ако описанията явно не съвпадат, това следва да се посочи като изключение в основния 
доклад. 

6. Проверка на документи и получаване на потвърждения, че 
договорите за подизпълнение са възложени по процедура, 
включваща анализ на съотношението цена-качество, 
прозрачност и равнопоставеност. 
Всички разходи за консумативи, ако са по-малко от 20, в 
противен случай - извадка от най-малко 20 разхода за 
консумативи или 20% от разходите за консумативи, 
която от двете стойности е по-голяма. 

Одиторът получи тръжната документация за всеки сключен договор за подизпълнение и 
установи, че бенефициерът е следвал тръжната процедура и е изготвил писмен анализ на 
съотношението цена-качество в подкрепа на окончателния избор на подизпълнител, или че 
договорът е бил възложен като част от съществуващ рамков договор, сключен преди началото 
на проекта. 
Ако на одитора не е предоставено доказателство за нито едно от горните положения, 
сумата на договора за подизпълнение следва да се посочи като изключение в основния доклад. 

Други преки разходи 
7. Разпределението на оборудването, подлежащо на 

амортизация, е правилно установено и разпределено за 
проекта. 
Всички разходи за консумативи, ако са по-малко от 20, в 
противен случай - извадка от най-малко 20 разхода за 
консумативи или 20% от разходите за консумативи, 
която от двете стойности е по-голяма. 

Одиторът проследи оборудването, записано за сметка на проекта в счетоводните книги и 
съответните фактури. Бенефициерът е документирал връзката с проекта върху фактурата и 
покупната документация и, където е целесъобразно, в счетоводната документация по проекта. 
Стойността на актива съответства на фактурата и не са начислени ДДС или други 
подлежащи на установяване косвени данъци. Методът за амортизация, използван за записване 
на оборудването за сметка на проекта, беше съпоставен с обичайната счетоводна политика на 
бенефициера и беше установено, че съвпадат. 
Ако са начислени активи, които не съответстват на горното, те следва да се изброят 
(заедно със сумите) като изключения в основния доклад. 
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Процедури Стандартна фактическа констатация и основа за докладване на изключения 
8. Пътните разноски са правилно установени и разпределени 

за проекта (и съответстват на обичайната политика на 
бенефициера за работа, която не е свързана с ЕО относно 
пътуването в първа класа и др.) 
Всички разходи за консумативи, ако са по-малко от 20, в 
противен случай - извадка от най-малко 20 разхода за 
консумативи или 20% от разходите за консумативи, 
която от двете стойности е по-голяма. 
Бенефициерът следва да предостави писмени 
доказателства за обичайната си политика по отношение 
на пътните разноски (напр. използване на билети първа 
класа), за да може одиторът да съпостави начислените 
пътни разноски с тази политика. 

Одиторът провери извадката и установи, че бенефициерът е разпределил пътните разноски за 
проекта чрез отбелязване на референтните данни за проекта върху фактурите и поръчките за 
закупуване, в резултат на което разноските могат да бъдат проследени в счетоводните сметки 
на проекта. 
Начислените разноски бяха съпоставени с фактурите и беше установено, че същите съвпадат. 
Не са начислени ДДС или други подлежащи на установяване косвени данъци. 
Използването на билети за пътуване с първа класа съответства на предоставените от 
бенефициера писмени доказателства за политиката му в тази област. 
Разходите, които не са разпределени по сметките на проекта и чието предназначение не е 
ясно посочено (обикновено чрез вписване на номера на проекта върху оригиналната 
фактура), следва да се изброят (заедно със сумите) като изключения в основния доклад. 

9. Консумативите са правилно установени и разпределени за 
проекта. 
Всички разходи за консумативи, ако са по-малко от 20, в 
противен случай - извадка от най-малко 20 разхода за 
консумативи или 20% от разходите за консумативи, 
която от двете стойности е по-голяма. 

 

Одиторът провери извадката и установи, че бенефициерът е разпределил разходите за 
консумативи за проекта чрез отбелязване на референтните данни за проекта върху фактурите 
и поръчките за закупуване, в резултат на което разноските могат да бъдат проследени в 
счетоводните сметки на проекта. 
Начислените разноски бяха съпоставени с фактурите и беше установено, че същите съвпадат. 
Не са начислени ДДС или други подлежащи на установяване косвени данъци. 
Разходите, които не са разпределени по сметките на проекта и чието предназначение не е 
ясно посочено (обикновено чрез вписване на номера на проекта върху оригиналната 
фактура), следва да се изброят (заедно със сумите) като изключения в основния доклад. 

10. Проверка и съпоставка на обменните курсове в еуро. Одиторът съпостави обменните курсове, използвани за превръщане на валути, с приложимите 
официални обменни курсове, установени от Европейските общности, и бенефициерът е 
използвал [избира се едно от двете]: 

• курса за превръщане на датата, на която са извършени действителните разходи 
• приложимия курс на първо число от месеца след края на отчетния период 

Когато курсовете не могат да се съгласуват, следва да се отбележи изключение (заедно със 
сумата) в основния доклад. 

11. Установяване на приходи 
Бенефициерът е длъжен да приспадне от искането си 
всички приходи, свързани с проекта (доходи от 
мероприятия, отстъпки от доставчици и др.) 
 

Одиторът провери съответните счетоводни сметки по проекта и получи уверения от 
бенефициера, че изброените суми представляват пълни данни за свързаните с проекта 
източници на доходи. Включените в искането суми във връзка с приходите съответства на 
сумата, записана в счетоводните документи по проекта. 
Всяко несъответствие в приходите, отбелязани в счетоводните сметки, и докладваните от 
бенефициера приходи, следва да се отбележи (заедно със сумата) като изключение в 
основния доклад. 

12. Установяване на лихвени доходи от предварително 
финансиране. 

Одиторът съпостави съответните сметки по проекта с лихвите, посочени в банковите 
извлечения, и установи, че съвпадат. 
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Процедури Стандартна фактическа констатация и основа за докладване на изключения 
Бенефициерът, когато е координатор на проекта, е длъжен 
да декларира лихвени доходи от предварително финансиране 
 

Всяко несъответствие в лихвите, отбелязани в счетоводните сметки, и докладваните от 
бенефициера лихви, следва да се отбележи (заедно със сумата) като изключение в основния 
доклад. 
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