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1. Информация от общ характер
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е основан през 1995 г. в изпълнение на
Споразумението между правителството на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария по суапова сделка „Дълг срещу околна среда“, за да управлява
средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суапови
сделки за замяна на „Дълг срещу околна среда“ и „Дълг срещу природа“, да управлява и
средства от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови
газове, средства от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни
дейности, както и средства, предоставени на базата на други видове споразумения с
международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за
опазване на околната среда в Република България.
Мисията на НДЕФ е да допринася за опазване на околната среда в Република България,
а негови стратегически цели са утвърждаване на НДЕФ като един от основните фактори в
процеса на формиране и реализиране на политики в областта на околната среда, гарантиране
на ефективно и прозрачно управление на ресурси за опазване на околната среда, засилване на
обществената значимост на НДЕФ в подобряване състоянието на околната среда.
В момента НДЕФ управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет,
съгласно Решение № 201 от 26 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване
през 2015 г. на част от преходния остатък по валутна сметка на приходите от
продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпил в
бюджета на министерството на околната среда и водите до 31 декември 2012 г. НДЕФ
предоставя средства на бенефициери по Инвестиционна Програма за Климата (ИПК), която е
своеобразно продължение на Националната Схема за Зелени Инвестиции (НСЗИ).
На този етап НДЕФ работи по изпълнението на 31 проекта за подобряване на
енергийната ефективност на обществени сгради в рамките на ИПК, а други 57 проекта са
одобрени за финансиране през следващия период.
Организационната структура на НДЕФ е регламентирана в Наредба за устройството
и дейността на Националния Доверителен Екофонд (обн. ДВ бр. 41 от 18.05.2004г., изм.
ДВ бр. 71 от 10.09.2010г., изм. и доп. ДВ бр. 81 от 30.09.2014г.). Постоянни органи на НДЕФ
са Управителният съвет (УС), председателят на УС, Консултативният съвет (КС) и
директорът на Изпълнителното бюро (изпълнителен директор), подпомаган от
Изпълнителното бюро. В определени случаи НДЕФ създава и помощни органи, като
комисията за подбор и оценка на проекти по съответната програма, управлявана от НДЕФ,
които осъществяват една или няколко специализирани функции и подпомагат дейността на
основните органи.
Съгласно чл. 4 от Наредба за устройството и дейността на Националния Доверителен
Екофонд, счетоводството на фонда се осъществява и финансовите отчети се съставят в
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни
стандарти, както и с изискванията на дарителите по отношение на предоставяните от тях
средства. Поради това УС на НДЕФ е взел решение за възлагане на независим одит на
годишните финансови отчети на НДЕФ, както и на
изпълнението на проектите, които се
финансират от НДЕФ или по които НДЕФ е бенефициер. С цел постигане на ефективност,
настоящата обществена поръча обхваща период от 3 години и се отнася до финансовите 2015,
2016 и 2017 г.
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2. Задължения на избрания за изпълнител
Избраният изпълнител се задължава да извърши:
2.1. Одит на годишните финансови отчети на НДЕФ, като провери и завери
годишните финансови отчети на НДЕФ за финансовите 2015, 2016, 2017 години.
2.2. Одит на изпълнението на проекти, по които НДЕФ е бенефициер, ако такива
съществуват или възникнат през одитирания период, като изпълни одитна проверка в
съответствие с ISAE 3000 — „Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити
или прегледи на историческа финансова информация“.
2.3. Одит на изпълнението на проекти, които се финансират по програмите на НДЕФ,
които се реализират през 2015, 2016 и 2017г., като изпълни одитна проверка в съответствие с
ISAE 3000 — „Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити или прегледи на
историческа финансова информация“.

3. Обхват на работата
Дейността на изпълнителя трябва да обхване всички моменти, действия и документи в
дейността на НДЕФ през отчетните финансови години, които имат съществено значение за
изпълнение на одитите, посочени в т. 2 от това задание.
3.1. За извършване на одита на годишните финансови отчети на НДЕФ,
Изпълнителят следва :
а) да извърши проверка на всички необходими счетоводни и други документи, които
се отнасят до дейността на НДЕФ и да удостовери извършения независим финансов одит с
подпис и печат върху годишния финансов отчет на НДЕФ за 2015 г. 2016 г. и 2017 г.,
съгласно разпоредбите на ЗНФО;
в) да представи доклади с мнение, резерви или отказ от издаване на мнение в резултат
на извършена проверка на годишния финансов отчет на НДЕФ за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
г) да информира своевременно Ръководството на НДЕФ за констатирани нарушения и
слабости;
д) да оказва методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на
съответната счетоводна година и да предлага мерки за подобряване дейността на фонда, при
спазване на независимост на одиторите.
е) Независимият финансов одит обхваща процедури за определяне на разумна
сигурност, чрез проверка на редица фактори, някои от които са следните:
· юридически статут – учредителен акт, предмет на дейност, териториално
разположение, свързани лица, организационна и управленска структура;
· организация на счетоводството – индивидуален сметкоплан, форма на
счетоводството, система от счетоводни документи и документооборот;
· счетоводна политика – обхват, оповестяване, последователност, използвани
принципи, правила и процедури;
· амортизационна политика – счетоводна и данъчна амортизация;
· организация и методология на отчитане на капиталите, дълготрайните активи,
материалните запаси, разчетите, финансовите активи, разходите и приходите,
финансовия резултат;
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·
·
·

взаимоотношения с бюджета, счетоводно отчитане на данъците и на данъчните
временни разлики;
събития след датата на годишния финансов отчет;
доклад за дейността, финансово състояние.

3.2. За извършване на одита на изпълнението на проекти, по които НДЕФ е
бенефициер, Изпълнителят следва да извърши:
· проверка на извършените дейности по проекта, в съответствие с изискванията на
съответната донорска програма, националното законодателство на страната и
правото на ЕС (за случаите, когато НДЕФ ще бъде бенефициент по оперативни
програми на ЕС, както и на изискванията на съответната оперативна програма);
· проверка на отчитането на разходи, както и тяхната документална обоснованост,
законосъобразност,
съвместимост
и
допустимост
в
съответствие с
законодателството в областта на разходването и отчитането на средства по
програмите и проектите на съответната донорска програма, съответно на ЕС;
· извършване на документална проверка на всички разходи по проекта;
· проверка за наличието на всички изискуеми реквизити в разходо-оправдателните
документи;
· изготвяне на Доклад за изразяване на сигурност за изпълнението на проекта;
· оказване на консултации и помощ при отчитане на средствата по проекта.
В случаите на получаване на безвъзмездна помощ по оперативни програми на ЕС при
изпълнението на настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва стриктно да
спазва изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани
със средства по съответната оперативна програма и Техническото задание към
настоящата обществена поръчка.
3.3. За извършване на одита на изпълнението на проекти, които се финансират по
програмите на НДЕФ, Изпълнителят следва да извърши:
·

·

Преглед на документите, свързани с подбора на проекти, одобрени за финансиране
по съответната програма:
-

Покана за изразяване на интерес: обяви; насоки; формуляри за кандидатстване;
критерии за избор;

-

Процедури за избор: Предварителен преглед за съответствие на кандидатурите
от Комисията за оценяване на проектите;

-

Оценка на пълните формуляри за кандидатстване от Оценяващата комисия въз
основа на одобрените критерии за избор;

-

Класиране на проектите от Оценяващата комисия и окончателно одобрение от
УС.

Преглед на процедурите и документите, свързани с мониторинга и отпускането на
финансиране:
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·

-

Договор за финансиране между НДЕФ и Бенефициерите;

-

Документи, свързани с обявяването на процедури за обществени поръчки за
публичните проекти;

-

Доклади от мониторинга — технически и финансови;

-

Доклади от контролни посещения на обектите;

-

Протоколи за изпълнение строителни работи;

-

Счетоводна документация

Да изготви одитни доклади, които да съдържат заключения по някои или всички
от следните въпроси, в зависимост от изискванията на програмата и Възложителя:
-

Бенефициерът използва финансовата помощ съгласно изискванията на договора
и условията на одобрения проект при спазване на изискванията на оперативното
ръководство на програмата, което е одобрено от УС на НДЕФ, правилата за
предоставяне на държавни помощи, съгласно Европейското и националното
законодателство

-

Изпълнението на мониторинга, докладването, верификацията и одита на
финансираните проекти, както и информационните мероприятия за изпълнения
проект е в съответствие с изискванията на програмата;

-

Изборът на проектите за финансиране, разпределението и предоставянето на
финансиране се извършва съгласно изискванията на съответната програма и
решенията на УС на НДЕФ.

4. Заключителни документи
4.1. След приключването на одита за всяка финансова година ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя окончателен одитен доклад за съответната финансова година, който включва:
а) одиторски доклад по годишните доклади и финансови отчети на НДЕФ, придружен
от одиторско мнение и коментари по отделните позиции;
б) доклад по изпълнението на бюджета на НДЕФ;
в) доклад до УС на НДЕФ за констатациите и препоръките.
4.2. След приключване на одита на изпълнението на проекти, по които НДЕФ е
бенефициер, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя окончателен одитен доклад, който съдържа
описателна част за извършените дейности, констатации и заключение, при спазване на
изискванията на донора.
4.3. При извършване на одита на изпълнението на проекти, които се финансират по
програмите на НДЕФ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя междинни и окончателен одитен доклад,
които съдържат описателна част за извършените дейности, констатации и заключение.
4.4. Всички доклади се представят на български език и на английски език на хартиен
носител и електронен носител. Предаването на докладите се извършва чрез входирането им
5

в деловодната система на Националния доверителен екофонд.

5. Срок за извършване на одита и предаване на заключителните
документи
5.1. Работата по извършване на одита за всяка финансова година трябва да бъде
организирана така, че предварителните доклади да бъдат готови и предадени на НДЕФ не покъсно от 1 февруари на годината, следваща отчетната финансова година. Окончателният
одиторски доклад на годишни финансови отчети трябва да бъде готов и предаден на НДЕФ
не по-късно от 1 март на годината, следваща отчетната финансова година, като НДЕФ
предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до своята административна сграда, находяща се на
следния адрес: гр. София, бул. Шипченски проход № 67Б.
5.2. Работата по извършване на одитите по т. 2.2. и 2.3. се организира по споразумение
с НДЕФ, в зависимост от графиците на изпълняваните и финансираните проекти. Срокът за
предоставяне на окончателния одитен доклад е 10 работни дни от датата на предоставяне на
всички документи по съответния проект.

6. Екип на участника, който ще извърши одита
Всеки участник трябва да представи своята дейност и възможности. Представянето
трябва да съдържа като минимум описание на структурата на фирмата, видовете дейност,
които тя извършва, изброяване на обектите, които тя е одитирала за последните три години,
в т.ч. и фондове и/или публични институции. Представянето трябва да включва и
информация за присъствието на фирмата в България (ако има такова) и познаването на
българската нормативна база.
Всеки участник, трябва да представи предварително ръководителите на екипа, с който
възнамерява да извърши одита и наличието на одитори със съответната квалификация.
Ръководителят и заместник – ръководителят следва да са на разположение на
Изпълнителя до приключване на изпълнението на поръчката. Тяхната замяна е допустима
само със съгласието на Възложителя, при спазване на изискванията, посочени в Указанията.
Изпълнителят следва да поддържа екип от минимум 4 одитора с посочената квалификацията.
6.1. Минимални изискванията на НДЕФ по отношение на технически
възможности и/или квалификация на Изпълнителя:
·

Участникът трябва да бъде одиторска компания с международен опит, част от
международна мрежа от практики или филиал на международна одиторска
компания и да притежава международен опит в одитирането на фондове и/или
публични институции, като има извършен минимум 1 одит на фонд или публична
институция през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата,
(доказва се от списъка с договори);

·

Екипът (нает или собствен) на участника, който ще участва в изпълнението на
поръчката следва да бъде ръководен от двама одитори, които имат професионална
квалификация и опит в одитирането на фондове и/или публични институции:
1) Ръководител екип - минимум 5 години професионален опит по
си. Образователна степен „магистър“ в някоя от следните области: икономика
или финанси придобита в България или еквивалентна образователна степен,
придобита в чужбина. Валиден сертификат за финансов одит — Регистриран
одитор, по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО,
Сертификат за квалификация по международни счетоводни стандарти /АССА/ и
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Сертификат - CIA (Certified Internal Auditor), Сертифициран вътрешен одитор;
Да има не по-малко от 5 години опит като ръководител на одитна дейност
и/или ръководител на одиторски екип. Същият следва да има минимум 5
години опит в подготовка, одит, управление или изпълнение на програми и
проекти, съфинансирани от ЕС и/или други източници;
2) Заместник-ръководител екип - Експерт финансов одит - минимум 4 години
професионален опит по специалността си. Образователна степен „магистър“ в
някоя от следните области: икономика или финанси, придобита в България или
еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина. Валиден сертификат
за финансов одит — Регистриран одитор, по смисъла на §1, т. 1 от
Допълнителните разпоредби на ЗНФО и Сертификат за квалификация по
международни счетоводни стандарти /АССА/. Същият следва да има минимум
4 години опит в подготовка, одит, управление или изпълнение на програми и
проекти, съфинансирани от ЕС и/или други източници;
·

Освен с двамата ръководители на екипа, Изпълнителят трябва да разполага с екип
от одитори с минимум 3 години професионален опит по специалността си.
Образователна степен „магистър“ в някоя от следните области: икономика или
финанси, придобита в България или еквивалентна образователна степен,
придобита в чужбина. Валиден сертификат за финансов одит — Регистриран
одитор, по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО, с
минимум 3 години опит в подготовка, одит, управление или изпълнение на
програми и проекти, съфинансирани от ЕС и/или други източници, от които:
-

най-малко 2 одитора, притежаващи Сертификат за квалификация по
международни счетоводни стандарти /АССА/ и

-

най-малко 2 одитора , притежаващи Сертификат на Министерство на
финансите - Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС)

Преводачите и техническият персонал за извършване на одита се осигуряват от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички текущи/оперативни документи, които ще бъдат предоставени
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ще бъдат на български език. Възложителят предоставя на одиторския екип единствено
работни помещения в офиса на НДЕФ.
6.2. Методология на участника за извършване на одита:
Участникът трябва да предостави методологията и организацията си на работа за
извършване на одитите посочени в т. 2.
6.3. Работен план (график):
Участникът трябва да представи предварителен график за отделните етапи на работата
и дейностите, включени в тях, съгласно предоставените от възложителя изисквания в
указанията.

7. Други изисквания на НДЕФ
Изискването на НДЕФ по отношение на организацията за извършване на одита е да не
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се нарушава нормалната ежедневна дейност на служителите в Изпълнителното бюро на
НДЕФ в степен, от която могат да възникнат проблеми.
Изискване към одиторския екип ще бъде той да представя на ръководството на НДЕФ
информация за хода на работата по одита.
Отчетите по одита н проектите ще трябва да бъдат предоставяни в срок от 10 (десет)
работни дни след предаване на документите от страна на Възложителя.
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