
                                                                                                            
 

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. 

 

 

ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС. НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ – 

ОБОСНОВКА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, 

ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ 

  

ПРОГРАМА 

 

2018 г. 

 

   

 

ДЕН 1  

10:00 – 11:30            Финансови корекции – същност, видове, органи, процедура за 

определяне. Актове за определяне на финансови корекции – 

характер на акта, съдържание, изисквания за законосъобразност по 

отношение на основание и на размер. 

 

 

11:30 – 11:45  Кафе-пауза 

 

11:45 – 13:15 Основания за определяне на финансови корекции – чл. 70, ал. 1 

ЗУСЕСИФ. Специфика при определяне на финансови корекции по 

основание и по размер в хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 10 

ЗУСЕСИФ. 

 

13:15 – 14:15 Обедна почивка 

 

14:15 – 15:45 Оспорване пред съда на актовете за определяне на финансови 

корекции – предмет на оспорване, съдебно производство, 

основания за оспорване, правомощия на съда, правно действие на 

съдебното решение. 

 

15:45 – 16:00 Кафе-пауза 

 

16:00 – 17:30 Преглед на съдебната практика – Съда на Европейския съюз и 

Върховния административен съд. Дискусия.   

 

 

ДЕН 2  

 

 

10:00 – 11:30          Одитна дейност – същност. Контрол, одит и надзор върху 

средствата от Европейския съюз. Одитни стандарти. 

 

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 одитната и контролна дейност в България. Органи 

– правомощия и функции.  

  

13:15 – 14:15 Обедна почивка 

 

14:15 – 15:45 Одитна дейност на Европейската сметна палата и Европейската 

комисия. Видове одит и одитни доклади. Нормативни актове. 

Насоки на Европейската комисия. Основни положения и моменти. 

 

15:45 – 16:00   Кафе-пауза 

 

16:00 – 17:30 Планиране и извършване на одита. Изготвяне на одитен доклад. 

Констатации с финансово изражение. Налагане и регистриране на 

финансови корекции. Дискусия. 

 


