Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности
ПРОГРАМА
2018 г.

ДЕН 1 .
10:00 – 11:30

Верификация – същност на процеса. Участници в процеса на
верифициране на средства. Роля и отговорности.

11:30 – 11:45

Кафе-пауза

11:45 – 13:15

Верификация на ниво бенефициент - видове проверки, същност и
превенция. Подготовка на Доклад по верификация към
Управляващия орган.

13:15 – 14:15

Обедна почивка

14:15 – 15:45

Верификация на ниво Управляващ орган. Видове проверки в
процеса на верификация. Документални проверки. Проверки на
място. Подготовка на Доклад по сертификация към
Сертифициращия орган.

15:45 – 16:00

Кафе-пауза

16:00 – 17:30

Подробно представяне на стъпките и действията, които
Сертифициращият орган предприема за сертифициране на
разходите по програмите. Процес по изготвяне и изпращане до
Европейската комисия на Заявления за плащане и възстановяване
на разходите. Дискусия

ДЕН 2
10:00 – 11:30

Процес по годишно приключване и изготвяне на Годишен отчет –
нов елемент за програмен период 2014-2020. Процес по коригиране
на неправомерно изплатени суми от Заявление за плащане и
Годишен счетоводен отчет и възстановяване на суми на ЕК.
Корекции на недопустими разходи на ниво държава членка – ЕК

11:30 – 11:45

Кафе-пауза

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на
предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз.

11:45 – 13:15

Архитектура на системата за управление на нередности. Основни
нормативни актове.

13:15 – 14:15

Обедна почивка

14:15 – 15:45

Нередност. Видове нередности. Подозрение за измама. Докладите
за защита на финансовите интереси на ОЛАФ и докладите на
Европейската сметна палата от гледна точка на нередностите по
ЕСИФ.

15:45 – 16:00

Кафе-пауза

16:00 – 17:00

Процедура и ред за установяване на вземания в резултат от
нередности и измами. Използване на информационните системи –
ИСУН; AFIS; ARAHNE. Дискусия

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на
предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз.

