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от Лъчезар Спасов - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция 

„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“  /ИА 

СОСЕЗФ/ 

 

 

ОТНОСНО:  Годишен доклад за дейността на ИА „Сертификационен одит на  

        средствата от европейските земеделски фондове“ за 2019 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ) е създадена с Постановление № 89 на Министерския 

съвет от 18 април 2016 година, изменено с ПМС № 258 от 20.11.2017 г. и ПМС № 288 от 

11.12.2018 г.  

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове” (ИА СОСЕЗФ) към министъра на земеделието, храните и горите е 

Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит за верността на 

финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на 

Република България по Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и Одитен 

орган по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). 

Мисията на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от 

европейските земеделски фондове” е да защитава финансовите интереси на 

Република България и Европейския съюз, посредством осъществяване функции на 

Сертифициращ орган за средствата от Европейските земеделски фондове и на 
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Одитен орган по Европейския фонд за морско дело и рибарство, като извършва 

одитна дейност в съответствие с Международните  одиторски  стандарти.  

Основната стратегическа цел на ИА СОСЕЗФ се осъществи чрез изпълнението  на 

следните основни задачи през 2019 г.: 

1. Осъществяване функции на Сертифициращ орган по Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР), включващи проверка за: 

1.1  изпълнение на критериите за акредитация; 

1.2 установяване доколко процедурите на Разплащателната агенция дават разумни 

гаранции, че разходите, начислени по сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са извършени при 

спазване на правото на Европейския съюз и че препоръките за подобряване са 

формулирани и приложени; 

1.3 съответствието на годишните счетоводни отчети, посочени в чл. 29 от Регламент 

за изпълнение (ЕС)№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила 

за прилагането на Регламент (ЕС) №1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на разплащателните агенции и други органи, финансово управление, 

уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, 

L 255, 28.08.2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014“, с 

водените от Разплащателната агенция счетоводни книги и документи; 

1.4 верността, изчерпателността и точността на отчетите за разходи и интервенционни 

операции, и отразяват операциите, финансирани за сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР; 

1.5 защитата на финансовите интереси на Европейския съюз по отношение на 

направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и 

сумите за получаване. 

2. Изпълнение функциите на одитен орган по ЕФМДР, включващи удостоверяване 

на: 

2.1 адекватността и ефективността на системите за управление и контрол на 

одитираните организации; 

2.2 точността, верността и пълнотата на годишните сметки и представените на 

Европейската комисия финансови отчети и декларации на одитираните организации; 

2.3 наличието и коректността на националния съфинансиращ елемент; 

2.4 съответствие на операциите с критериите на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), съфинансирана от ЕФМДР, националното 

законодателство и сключения договор; 

2.5 съответствието на плащанията на бенефициентите с националното 

законодателство, както и с действащото законодателство на Европейския съюз от момента 

на неговото прилагане в Република България. 

3. Изготвяне и представяне на Европейската комисия становища, изготвени съгласно 
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Международните  одитни стандарти, както и на доклади с констатации за одитирания 

период; 

4. Изготвяне на допълнителни доклади след искане и указания на Европейската 

комисия, съответно на Компетентния орган.   

 

През 2019 г. бяха изпълнени следните основни приоритети/цели при 

извършване на дейността на ИА СОСЕЗФ:  

1. Развиване на дейността на ИА СОСЕЗФ като независима, обективна и ефективна 

структура за осъществяване функции на Сертифициращ и Одитен орган. 

2. Постигане на високо качество на одитната дейност в съответствие с 

Международните одитни стандарти, в т.ч. качествено и в срок изпълнение на одитните 

ангажименти. 

3. Финансово осигуряване дейността на ИА СОСЕЗФ и провеждане на ефективна 

политика за укрепване на административния капацитет на Агенцията, посредством 

поддържане на оптимален брой квалифицирани експерти за изпълнение на конкретните 

одитни ангажименти и текущо повишаване на тяхната професионална квалификация, 

знания, умения и мотивация. 

4. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на ИА СОСЕЗФ, чрез 

ефективна публична комуникация и сътрудничество със службите на Европейската 

комисия и органите в Република България, отговорни за управлението и контрола на 

средствата от ЕС. 

5. Прилагане на съвременните информационни технологии при осъществяване на 

одитната дейност и съблюдаване на целите и дейностите на Стратегията за развитие на 

електронното управление в Република България 2014 -2020 година. 

През 2019 г.  бяха изпълнени всички стратегически и оперативни цели, заложени 

съответно  в Стратегическия план за периода 2019 – 2021 г. и Оперативния план за 2019 г. 

на ИА  СОСЕЗФ. 

 

ІІ. ОДИТНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И 

ПЕРСПЕКТИВИ  

 

През 2019 г. дейността на ИА СОСЕЗФ беше насочена към изграждане и повишаване 

на административния капацитет, изпълнение в срок на планираните одитни ангажименти, 

както и обмяна на опит и добри практики с главни дирекции от Европейската комисия и 

сертифициращи/одитни органи от други страни-членки на Европейския съюз с цел 

повишаване на ефективността на работата. 

В изпълнение на одитната стратегия и годишния одитен план, през 2019 г. ИА 

СОСЕЗФ извърши следните дейности:  

 

1. ОДИТНА ДЕЙНОСТ  
 

През отчетния период, ИА СОСЕСФ, в качеството си на Одитен орган по 

Програмата за морско дело и рибарство и Сертифициращ орган по Европейските 
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земеделски фондове, изпълни успешно и с високо професионално качество своите 

ангажименти, произтичащи от приложимите европейски регламенти и национални 

правила. 

През периода продължи добрата комуникация с одитираните структури и със 

заинтересованите дирекции в Министерство на земеделието, храните и горите, Българска 

агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по лозата и виното, 

Изпълнителна агенция по морско дело и рибарство.  

През отчетния период, ИА СОСЕЗФ, в качеството си на Сертифициращ орган по 

Европейските земеделски фондове издаде и представен на Европейската комисия 

Годишен доклад за сертифициране на финансовия отчет във връзка с разходите по ЕФГЗ/ 

ЕЗФРСР на Разплащателна агенция BG 01 за финансова 2018 г. Въз основа на резултатите 

от сертификационния одит, Европейската комисия издаде през май 2019 г. Решение за 

уравняване на сметките за ФГ 2018 на Разплащателна агенция BG 01 – Държавен фонд 

„Земеделие“. В своето решение за годишно уравняване по съответствие, Европейската 

комисия се основава на работата на сертифициращия орган (ИА СОСЕЗФ) и подкрепя 

издадените от него препоръки за подобряване работата на Разплащателната агенция. Това 

е съществена атестация за качеството на работа на агенцията и стимул за ръководството 

да продължи и в бъдеще да прилага добрите практики във връзка с подобряване на 

капацитета и оптимизиране на работата. Всичко това ще доведе до устойчивост както на 

прилаганата практика, така и на положителните резултати от нея. 

През 2019 г. са проведени четири одитни мисии от Европейската комисия, 

обхващащи работата на ИА СОСЕЗФ. Резултатите от тези одити са, че може да се разчита 

на одитната работа на агенцията. 

През отчетния период бяха извършени проверките на място по директните 

плащания по двата земеделски фонда, които ще се вземат предвид за одита за финансова 

2020 година. Осъществяването на тези одитни дейности е обусловено от времевите 

ограничения – същите се извършват в рамките на текущата стопанска година, т.е. когато е 

възможно потвърждаването на съответните агротехнически мероприятия и свързаните с 

тях допустими разходи. 

Дирекция „Защита на финансовите интереси на европейския съюз“ (АФКОС) към 

Министерството на вътрешните работи, поиска съдействие от ИА СОСЕЗФ по отношение 

предприемане на необходимите действия по компетентност във връзка с получен сигнал 

от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). След приключване на проверките 

изпратихме доклад с резултатите до министъра на земеделието, храните и горите. 

Информация за резултатите от извършените проверки изпратихме и до АФКОС, 

Разплащателната агенция и Специализираната прокуратура. 

През годината стартира и работата по сертификационния одит за финансова 2019 г. 

Към края на отчетния период всички проверки са приключени. Предварителните 

констатации са комуникирани с ръководството на Разплащателната агенция и 
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Компетентния орган. Планирани са допълнителни одиторски процедури за изолиране на 

голяма част от установените грешки.  

През отчетния период, ИА СОСЕЗФ, в качеството си на Одитен орган по 

Програмата за морско дело и рибарство извърши системни одити на Управляващия орган, 

Междинното звено и Сертифициращия орган. Одитната дейност включваше и 

извършването на одити на операциите и одити на отчетите по тази програма.   

През периода беше извършен и тематичен одит с цел потвърждаване на резултатите 

от извършените от Управляващия орган по ПМДР повторни проверки на процедури за 

избор на изпълнители по реда на ЗОП и ПМС № 160/2016 г. 

Всички одити бяха реализирани своевременно и в съответствие с одитната стратегия 

и одитния план на агенцията. Планирането на дейностите на агенцията като Одитен орган 

целеше своевременното изпращане на Годишния контролен доклад, заедно с годишно 

одиторско становище. Тази цел беше изпълнена, като доклада беше изпратен в рамките на 

определения по регламент срок. 

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

В ИА СОСЕЗФ и през 2019 г. продължиха усилията и бяха предприети 

необходимите действия за повишаване административния капацитет и осигуряване на 

възможности за кариерно и професионално развитие на служителите, което е пряко 

свързано със Стратегията за развитие на държавната администрация (2014-2020), а 

именно: ефективно и бързо изпълнение на служебните задължения; използване на лесни 

за опериране и ефективни информационни технологии; мотивираност, справедливо 

възнаграждение; активно участие в европейските процеси с цел изпълнение 

ангажиментите на страната като лоялен член на ЕС и извличане на максимална полза за 

обществото и бизнеса от членството.   

За реализиране на целта се спазват следните принципи:   

 адекватност – осигуряване на подходящо обучение на подходящите служители в 

подходящото време по финансово ефективен начин; сътрудничество от взаимен 

интерес с други публични органи;  

 актуалност – съответствие на учебното съдържание с функциите и задачите на 

агенцията; 

 обвързаност на обучението с оценката на работата и с професионалното и 

служебното развитие на служителите; 

 оптимална балансираност между теоретична и практическа подготовка по време на 

обученията; 

 въвеждане на съвременни технологични софтуерни решения за оптимизиране на 

работния процес. 

Основните стъпки за реализиране на целта са: 

2.1  Създаване на необходимата административна регулация: 

 определяне на потребностите от обучения на служителите за професионално, 

кариерно и личностно развитие; 

 анализ на потребностите и възможностите за въвеждане на технологични решения. 
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2.2 Поовишаване на професионалната квалификация и провеждане на 

поддържащи  обучения:  

В тази връзка бяха проведени обучения в следните основни области: 

 сертификация на разходите по европейските земеделски фондове; 

 финансово управление, контрол и одит на средствата от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове  

 правила за възлагане на обществените поръчки; 

 опростени разходи; 

 прилагане на Международни одитни стандарти; 

 техники за формиране на извадките;  

 работа със специализираните одитни софтуери; 

 работа с GPS устройства и геопространствени софтуери; 

 управление на дронове при теренни проверки на място 

 работа с ИСУН 2020; 

 антикорупция и етика; 

 одит на информационни системи; 

 борба с измамите; 

 държавни помощи; 

 организация на защитата на личните данни (GDPR) и задължения и задачи на 

ДЛЗД; 

 прилагане на новите регламенти за програмите на структурните фондове на ЕС 

през 2021-2027 г. - OMNIBUS“, General Block Exemption Regulation (GBER); 

 управление на конфликта на интереси за по-добро използване на фондовете на 

ЕС“; 

 одит на човешките ресурси и риска свързан с тях; 

 работа с презентационен софтуер; 

 въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация; 

 обучение за повишаване качеството на комуникацията, мотивацията, 

ангажираността и екипната ефективност на служителите в Агенцията. 

 

През 2019 г. голяма част от служителите преминаха редица курсове за придобиване 

на международни сертификати. 

Така общия брой на служителите, които притежават сертификати е:  

 CGAP – 14; 

 CIA – 4; 

 CISA – 4; 

 CFE – 13; 

 CCSA – 2; 
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 CRMA – 2; 

 CICA – 7; 

 CFSA – 1; 

 ISO 27001:2013 – 2 

 СВОПС – 21. 

 

2.3. Участие в работни групи на европейско равнище и провеждане на технически  

  срещи с представители на Европейската комисия. 

През 2019 г. представители на ИА СОСЕЗФ взеха участие в: 

 конференция на Европейската конфедерация на вътрешните одитори (ECIIA); 

 деветото издание на  Cloud Sofia Summit, организирано от международната 

Асоциация за одит и контрол на Информационните Системи (ISACA Sofia Chapter) 

съвместно с ICT Media; 

 годишната конференция на Асоциацията на Сертифицираните проверители на 

измами (ACFE); 

 националната конференция на вътрешните одитори в България в гр. София; 

 среща на Експертната група по хоризонталните въпроси относно ОСП-подгрупа 

Сертификация на сметките;  

 среща с отговорните за България одитори от ГД „Земеделие и развитие на селските 

райони“ и участие в две работни групи, организирани от главните дирекции по 

ЕСИФ и техническа среща на одитните органи по ЕСИФ; 

 среща на одитните органи на България за ЕСИФ с различните ГД на Европейската 

комисия; 

 техническа среща със заместник-министър председателя Томислав Дончев за 

обсъждане на интегрирания подход за териториални инвестиции, който се 

предвижда да се прилага през програмен период 2021-2027 г.; 

 техническа среща с участието на ЕК, посветена на подготовката на програмен 

период 2021 – 2027 г.; 

 комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство; 

 годишната среща по Програмата за морско дело и рибарство с участието на ЕК. 

 първо заседание на Тематична работна група за разработване на Оперативна 

програма „Наука и образование“ за програмния период 2021 – 2027; 

 редовно Годишно събрание на Комитета за координация на подхода Водено от 

общностите местно развитие; 
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 първо заседание на Тематична работна група за разработване на Оперативна 

програма „Електронно управление и техническа помощ“ за програмния период 

2021 – 2027; 

 първо заседание на Тематична работна група за разработване на Оперативна 

програма „Конкурентноспособност“ за програмния период 2021 – 2027; 

 седмото заседание на Комитета за наблюдение на ПМДР 2014-2020; 

 дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, както и на 

предхождащите ги технически срещи с представителите на ЕК. 

Участието в организираните работни групи и технически срещи спомогна за 

съществено подобряване работата на агенцията, включително оптимизиране на одитната 

стратегия и одитната методология.   

 

 

2.4. Сътрудничество с други публични органи.   
 

През периода представители на ИА СОСЕЗФ взеха участие в конференция на тема 

„Европейските фондове 2021-2027 г. Цели и инвестиционни приоритети за България“, 

организирана от Представителството на  ЕК в България.  

През посочения период изпълнителният директор на  ИА СОСЕЗФ взе участие в: 

 Заседание на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор към 

министъра на финансите. На заседанието бяха обсъдени резултатите от 

функционалния анализ на политиката “Контролна среда в публичния сектор“  и 

направените препоръки за нейното подобряване; 

 Среща на Управляващите органи, Сертифициращите органи и Одитните органи на 

програмите, съфинансирани от ЕСИФ, с участието на вицепремиера Томислав 

Дончев в сградата на Министерски съвет. На срещата бяха обсъдени напредъка в 

изпълнението на програмите (с акцент върху правилото n+3 и рамката за 

изпълнение), подготовката за следващия програмен период, както и друг теми. 

 През периода се сключи договор за партньорство и сътрудничество с идеална цел 

между ИА СОСЕЗФ и Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов“ гр. 

Свищов.   

 Регулярно обменяме информация с дирекция АФКОС в МВР за целите на 

планиране и отчитане изпълнението на Националната стратегия за  превенция и 

борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за 

периода 2014 г.-2020 г.  

 През периода служители на ИА СОСЕЗФ взеха участие в заседания на Съвета 

АФКОС, където представи доклад установените нередности по ЕЗФ. 
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 В допълнение, регулярно обменяме информация с дирекция АФКОС в МВР за 

целите на планиране и отчитане изпълнението на Националната стратегия за  

превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на 

ЕС за периода 2014 г.-2020 г.   

 

2.5. Въвеждане на информационни и софтуерни решения за оптимизиране на  

работата.  

През посочения период се разработиха редица документи, необходими за 

внедряване на Система за управление на сигурността на информацията, съгласно стандарт 

ISO 27001:2013: 

1. Наръчник на Системата за управление на сигурността на информацията в ИА 

„Сертификационен одит на средствата от европейски земеделски фондове“; 

2.  Политики по сигурността на информацията в ИА „Сертификационен одит на 

средствата от европейски земеделски фондове“; 

3.  Декларация за приложимост; 

4. Опис на информационните активи.   

Считано от 03 юни 2019 г. е издаден сертификат, с който се потвърждава, че 

Системата за управление на сигурността на информацията в ИА СОСЕЗФ е в съответствие 

с изискванията на ISO/IEC 27001:2013.  

Системата за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013 е 

приложима за: Провеждане на сертификационен одит на средствата от Европейските 

земеделски фондове за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол 

в Разплащателната агенция на Република България по Европейския фонд за гарантиране 

на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Одитен 

орган по Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

ИА СОСЕЗФ взе участие в конкурса на Института по публична администрация за 

добри практики в публичната администрация и получи награда в категория 

“Технологични решения и иновации“. 

В началото на 2019 г. ИА СОСЕЗФ сключи нов договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №  BG05SFOP001-4.005-0004-C01/ 18.02.2019 г.  за 

финансиране на Финансов план за бюджетна линия (ФП) № BG05SFOP001-4.005, с 

наименование „Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция  

„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ през периода 

2019-2021 г.“ по ОП „Добро управление“. 
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 ІІІ. ПЛАНИРАНИ ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА 2020 Г. 

 

Във връзка с функциите си на Сертифициращ и Одитен орган за съответните 

фондове, през 2020 г. ИА СОСЕЗФ следва да изпълни следните задачи: 

 

1. Да извърши сертификационен одит на средствата от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието за финансова 2019 година. С оглед осигуряване своевременното му и 

ефективно извършване, е планирано одитът да стартира в началото на месец март 

2020 г.  

2. Да извърши системен одит на Управляващия орган, Междинното звено и 

Сертифициращия орган, както и одит на операциите по Програмата за морско 

дело и рибарство. Системните одити ще се извършат на базата на оценка на риска, 

като ще обхванат най-рисковите процеси за съответния оодитиран орган. Същите 

са планирани съответно за първо полугодие по отношение на УО и МЗ и за второ 

полугодие по отношение на СО.  Одитите на операциите и одита на отчетите също 

са планирани за второ полугодие на 2020 г.  

Доброто планиране, както времево, така и като ресурси, е в основата на 

ефективното и ефикасно изпълнение на възложените на Агенцията функции.  

 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 56 от Закона за администрацията 

и чл. 13, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция 

„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. 

 

 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР СПАСОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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