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Abstract 
The material purposefully examines certain 
deviations and violations, registered in realization 
of projects. A reason for its writing is the analysis 
of the reasons, because of which many significant 
for the society projects undergo a partial or 
complete failure. The aim, put in the material 
performs a double task – on one hand prevention 
from reiteration of made mistakes, perceived as 
bad attempts or unsuccessful practices, and on the 
other – realization of the place and the role of the 
project control and the project audit and their 
significance for optimization of the effectiveness 
in the project realization. 
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Резюме 
Материалът разглежда определени отклонения 
и нарушения, регистрирани при 
осъществяване на проекти. Повод за 
написването му е анализът на причините, 
поради които редица значими за обществото 
проекти търпят частичен или пълен неуспех. 
Целта, заложена в материала изпълнява 
двойна задача – от една страна превенция от 
повтаряне на допуснати грешки, възприемани 
като лоши опити, или несполучливи практики, 
а от друго осъзнаване на мястото и ролята на 
проектния контрол и проектния одит и тяхната 
значимост за оптимизиране на ефективността 
в проектната реализация. 
 
Ключови думи: проект, проектно портфолио, 
отговорност, отклонение, нарушение, грешка, 
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В съвременния икономически свят все по-
често по повод на реализацията на конкретна 
идея се прибягва до ползването на понятието 
проект. Дали това са инвестиции или други 
насочени парични потоци е без значение, по-
същественото е, че скъпо струващото време и 
другите трудно достъпни ресурси 
предопределят ред ограничения, поради които 
проектната реализация се превръща в основна 
алтернатива за трансформирането на идеята в 
конкретен материален израз. Анализът на 
икономическата реалност дава достатъчно 
примери и основания да се счита, че при 
осъществяването на проекти, включително в 
структурите на проектни портфолиа дори в 
утвърдени проектно-ориентирани организации 
се наблюдават проблемни отклонения, които 
могат да бъдат причислени към няколко 
основни групи – проблеми от организационно 
естество при проектното финансиране и чисто 
оперативни финансови проблеми окачествени 
като нередности, отчетни грешки и измами. 
Анализът на редица проекти показва, че 
рисковете възникнали по повод на 
организацията на проектното финансиране 
произтичат главно по следните причини: 
А) множеството източници на финансиране; 
Б) увеличаването на първоначалната стойност 
на по-голяма част от проектите; 
В) разширяването на границите на 
инвестиционната фаза в проектния процес; 
Г) лошата преценка в планирането на 
средствата, необходими да бюджетиране; 
Д) недооценяване на пазарната стойност на 
обществения ефект от проекта. 
За първата група причини, може да се каже, че 
се проявява като поне един от участниците в 
проекта, като източник на финансиране 
провокира забавяна, или дисбаланс в 
паричните потоци. Често срещан начин на 
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финансиране според собствеността на 
средствата е смесения – собствени и 
привлечени средства, а според принципа 
пряко, кредитно и смесено финансиране. При 
дефицит на собствени средства се прибягва до 
чужда финансиране, като правилото е до 30% 
собствени средства, другите се отпускат на 
траншове. 
Най-честият проблем е спекулативното 
изнудване за финансиране. В голяма част от 
случаите за собствени средства се считат и 
отклонените по други проекти, реализирани на 
територията на същата организация. При този 
казус се играят три сценария – или вземане на 
кредит от друга банка и парите се обявяват за 
собствени в проектната организация, или част 
от първия транш на финансиране се връща 
обратно като припознати собствени средства, а 
като трети вариант се открива и превлича нов 
допълнителен съинвеститор. 
При втората група причини нивото на риска е 
пряко зависимо от акта на измерване, или 
извършването на обективна преценка за 
първоначалната стойност на проектната 
предложение. По статистика средно 
първоначалната стойност на всички проектни 
предложения нараства с 30% при условие, че 
това е първи проект за самата организация, 
или, че няма изграден проектен екип от 
специалисти и консултанти. В практиката като 
превенция се възприема при договаряне на 
условията за финансиране за бъде упоменат и 
вариант с отклонения от заявените средства до 
10%.  
Другото важно условие е самото планиране на 
бюджета на проекта да се разглежда и от 
технологична гледна точка, защото твърде 
популярна практика е реализирането на 
“вътрешни икономии”. При такива случаи 
редовна практика е да се отказват в последния 
момент твърде спекулативно самите 
инициатори, а не финансиращата институция. 
Все по-често такъв род самодейност 
провокира заличаване на обществено 
необходими и твърде сериозни проектните 
идеи, като поводът са “измамните икономии”. 
Тук обаче може да се отбележи съществуват и 
обратни тенденции, или все повече засегнати 
страни, предимно инициатори и акционери 
демонстрират готовност и желание да 
дофинансират нарасналите нужди на даден 
започнат проект. При такъв тип промени в 
практиката - при внасяне на допълнителни 
средства и увеличаване на проектната 
стойност се преосмисля и лимита от 
отговорности на всички засегнати страни.  

При третата типологизирана или обособена 
група причини, увеличаващи риска като 
правило търговските банки не предоставят на 
заемателя отсрочки и отстъпки при настъпване 
на промени в инвестиционната фаза на 
проекта. Всяка една промяна в условията 
предопределя предоговаряне и на лихвени 
нива и на срокове, най-общо увеличава цената 
на кредита, отпуснат по повод на започнатия 
проект. От анализите на практиката като най-
често срещани могат да бъдат посочени 
следните фактори, които увеличават 
продължителността на инвестиционната фаза в 
проектната реализация: 
- нарушаване на сроковете за монтиране на 
оборудването; 
- наличие на довършителни строителни 
работи; 
- недостатъчно технологично време за 
инженерни работи; 
- отсъствие на комплектоване на изходно-
разрешителна документация; 
- проблеми с качеството на пусковата 
продукция и др. 
Поради това, че при всички посочени причини 
има недостиг на времеви ресурс и 
координиране в операциите коректно още при 
договаряне на реализацията могат да се 
въведат неустойки или други включително и 
нефинансови лостове за превенция срещу 
промените в сроковете на изпълнение, а от там 
и в цената на проекта. Като основeн метод за 
игнориране на реални възможности за 
увеличаване на риска по повод на обособената 
група причини в “добрите практики” за всеки 
проект на база обобщена информация се 
създават схематични образци, обективно 
отразяващи хипотетични граници за всяка 
проектно ангажирана област и степен на 
влияние на възможни отклонения и вероятни 
размери на загуби от тяхното възникване.  
Към предпоследната група причини винаги 
може да се добави и нов щрих. Самата 
управленска функция планиране е твърде 
конкретна теоретично и твърде трудна за 
реализиране практически. В почти всяка 
дейност когато се изграждат бюджети или 
други финансови модели стои проблема с 
недооценяването на реалните нужди от 
оборотни средства. Това важи в пълна сила и 
за проектната дейност и финансовото 
планиране на конкретни проекти. Дори и при 
изряден план свързан с графици и други 
измерители се появяват технически, 
технологични и други бариери, които 
провокират непредвидени отклонение в обема 
и структурата на оборотния капитал. Като 
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възможност да се минимизират рисковете по 
повод на неправилната оценка за 
потребностите от оборотен капитал може да се 
обърне внимание на: 
- определянето на нуждите от оборотни 
средства в рамките на проекта е добре да 
изхожда от песимистичните прогнози за 
развитието на пазарните участници; 
- при възможност планирането за се извършва 
на операционно ниво, при кратки срокове 
(седмица, месец) до приключване на проекта; 
- при възможност е препоръчително да се 
тества финансовия модел (рамка) на проекта 
от висококвалифицирани специалисти в 
областта на маркетинга и финансите, имащи 
опит в конкретния отрасъл. 
Последната група причини, може да се 
разгледа както конкретно и самостоятелно, 
така и като обобщаваща към появата и 
провеждането на лошо финансиране в 
проектната реализация. Най-общо бюджетният 
дисбаланс е резултат от лошо тълкуване на 
операциите и най-вече лошо планиране на 
техните финансови показатели. Но това не е 
всичко. По-неприятното е, че неадекватната 
бюджетна рамка резултира в лоша употреба на 
финанси и това занижава ефективността на 
самия проект. Другата неприятност произтича 
от това, че всички тези условия оказват 
влияние върху кредитните взаимоотношения 
на инициаторите на проекти и кредитиращата 
институция, защото просто очакваната 
възвращаемост е в незадоволителни нива. 
Рисковете от тази пета група причини 
обикновено се обясняват с липса на опит на 
иницииращите проекта организации в 
конкретния отрасъл. Анализът на подобни 
проекти изисква проектни екипи от експерти, 
които освен своите професионални умения и 
знания да притежават и достатъчна 
независимост, за да обективизират своето 
експертно мнение. 
При контролни мероприятия, базиращи се на 
одиторски проверки се извършват операции с 
цел да се установи и получи увереност за 
правилно съставяне на отчети. В тях рискът е 
неизбежен и затова и при най-малкия признак 
за наличие на неправомерно деяние (грешка, 
измама и т.н.) се разширява обхвата на 
контролните процедури.  
Съгласно МОС понятието “измама” може да 
се разбира като умишлено, погрешно 
представяне на финансова информация от 
едно или повече лица съставящи ръководство, 
служители или трети лица. Като измама се 
квалифицира: 

1) манипулиране, фалшифициране или 
подправяне на документи, както и присвояване 
на активи; 
2) прикриване и пропускане на резултати от 
сделки в сметки или документация, както и 
вписване на фиктивни сделки; 
3) неправилно приложение на счетоводна 
политика. 
Понятието “грешка” съгласно МОС се отнася 
до неумишлени действия, извършени по 
отношение на финансова информация, 
съответно: 
1) математически и технически грешки в 
първичните сметки и счетоводни данни; 
2) недоглеждане или неправилно тълкуване на 
определени факти; 
3) неправилно приложение на счетоводна 
политика. 
Предотвратяването и установяването на 
измами и грешки е задължение на 
ръководството и се постига чрез постоянно 
прилагане на адекватна система за вътрешен 
контрол. Подобна система ограничава до 
минимум възможностите от подобни 
неправомерни действия, макар, че не може 
напълно да изключи възможностите за 
определени рецидиви. 
Одиторската проверка изразява мнение за 
грешки или измами, като реализира 
процедури, чиято цел е формиране на 
убеждение, че финансовата информация е 
представена правилно. Одиторът търси 
разумни уверения, че не е извършена измама 
или грешка със съществено влияние върху 
финансовата информация, или ако това е така 
последствията от измамата са отразени вярно 
във финансовата информация, а от грешката 
коригирани. Вероятността да се открият 
грешки е далеч по-голяма от тази да се 
идентифицира измама, защото при измамата 
се говори за умишлен характер на това 
действие. Съществува и вероятност подобни 
действия да останат неразкрити, или това да 
стане доста след заверката на финансовите 
доклади. Това не свързва с виновност одитора. 
Основното е одиторът да е спазил основните 
принципи на проверката, и това се констатира 
от адекватност на извършените процедури за 
конкретните условия и най-вече от доклада на 
одитора, основан на резултатите от тези 
процедури. 
Съгласно МОС проверовъчният характер на 
одиторския контрол включва преценката на 
областите, които се преглеждат. Освен това 
голяма част от данните от една проверка по-
скоро убеждават, отколкото да доказват. 
Следователно одиторският преглед съдържа 
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присъщия му риск да не се открият резултати, 
свързани с грешки или измами. Това налага 
при планирането и при прегледа да се взема в 
предвид рискът от наличие на съществени 
деформации на финансовата информация, 
свързани с неправомерни предумишлени 
действия. В тази връзка се отправят от одитора 
запитвания за установяване на някакви 
отклонения и ако е необходимо се променят и 
самите процедури.  
Слабостите в системата за вътрешен контрол 
поради неспазване на определени контролни 
процедури дава възможност да не се открие 
измама или грешка. Освен тях влияние оказват 
и: 
1) почтеността и компетентността на 
ръководството; 
2) възможният натиск вътре в предприятието; 
3) наличието на необичайни сделки; 
4) проблеми, свързани с оскъдни данни. 
Ако в процеса на проверката се установи, че 
възможната измама или грешка може да окаже 
значително влияние върху финансовата 
информация, се налагат необходими промени 
или допълнителни процедури. Обхватът на 
тези промени зависи от преценката на одитора 
относно: 
1) възможните или допустимите видове 
измама или грешка и за риска по тяхното 
съществуване; 
2) вероятността определен вид грешка или 
измама да окаже значително влияние върху 
финансовата информация. 
Одиторът преценява вероятното влияние на 
грешката или измамата върху финансовата 
информация и върху собствения си доклад. 
Необходимо е наред с това да се предвиди 
нормативната база и създалата се ситуация, 
преди да се дават съвети или да се оттегли от 
одитния ангажимент. Когато в измамата е 
установено участие на лице от ръководството 
одиторът преценява дали е достатъчна 
надеждността от предоставената му от това 
лице информация. 
Ако се констатират грешки или измами 
одиторът е длъжен своевременно да уведоми 
ръководството за направените разкрития. Това 
се прави, ако се идентифицира измама, дори 
нейното влияние върху финансовата 
информация да е незначително. 
При констатиране на съществена грешка този 
акт е нужно да се свърже с обективна 
преценка, доколко този тип неправомерно 
действие би повлияло на финансовите отчети 
и резултати. 
Най-общо при реализацията на проекти 
приоритетно в ЕС на съвременния етап се 

открояват няколко основни категории, 
свързани с неправомерни действия и 
нарушения. По този повод в европейската 
практика са наложени няколко определения за 
тях. 
І. Нередност – това е всяко нарушение на 
разпоредба на правото на Общността, в 
резултат на действие или бездействие от 
икономически оператор, което е имало или би 
имало за резултата нарушаването на общия 
бюджет на Общностите или на бюджетите 
управлявани от тях, или посредством 
намаляване или загуба на приходи, 
произтичащи от собствени ресурси, които се 
събират направо от името на Общностите или 
посредством извършването на неоправдан 
разход. (Чл.1 П.2 от Регламент на ЕО 
№2988/95) 
ІІ. Измама е всяко умишлено действие или 
бездействие във връзка със: 
1) използване на фалшиви, неверни или 
непълни декларации; 
2) неоповестяване на информация в 
нарушение на конкретни задължения; 
3) неправилно използване на парични потоци 
за цели, различни от тези, за които 
първоначално са предоставени. 
Цитираните определения са въведени и в 
националното законодателство – ал.1, т.6 и т.7 
от допълнителните разпоредби на закона за 
финансово управление и контрол в публичния 
сектор. Най-общо разликата между нередност 
и измама и в елемента на умисъл. Но има и 
друго тълкувание – НК(чл.209) определението 
за измама включва и набавяне на имотна 
облага от или за определено лице чрез 
възбуждане или поддържане на заблуждение 
или ползване на неосведоменост от някого, с 
което се причинява имотна вреда. 
ІІІ. Корупция – искането, предлагането, 
даването или приемането, пряко или косвено, 
на подкуп или всяка друга неследваща се 
облага или обещание на такава, което засяга 
надлежното изпълнение на някое задължение 
или поведението, което се изисква от 
приемащия подкупът, неполагажата се облага 
или обещание за такава. 
Според одитори и проверители на измами, 
това действие има три основни прояви: 
1) умишлена манипулация на финансови 
отчети; 
2) незаконно присвояване на активи; 
3) корупция. 
В проектната практика съществуват три 
основни групи нарушения: 
І група. Измами по договаряне и възлагане на 
обществени поръчки – включва: 
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Корупция, Недеклариран конфликт на 
интереси, Съглашателство при офериране, 
Небалансирано договаряне, Подправени 
спецификации, Изтичане на офертна 
информация, Манипулиране на оферти, 
неоправдано възлагане на единствен 
изпълнител, Разбиване на поръчки, Смесване 
на договори, невярно ценообразуване, 
Непълно ценообразуване, Неспазване на 
договорени спесименти, Фалшиви, дублирани 
или завишени фактури, Фиктивен доставчик 
на услуга, Подмяна на стоки,  
ІІ. група. Измами чрез използван труд и 
консултантски услуги – включва: 
Направени разходи за труд, Невъзнаграден 
извънреден труд, 
Консултантски/професионални услуги, 
Категории работна сила. 
ІІІ. група. Вероятни документални и 
технически измами – включва: 
Подправяне на печати, Кражба на стоки и 
техника, Манипулиране на касови апарати, 
Създаване на касови излишъци, Надуване на 
разходи, Присвояване на постъпления по 
клиентски сметки, Унищожаване на отчетни 
документи, Вписване на допълнителна и 
невярна информация в отчетни документи, 
Присъствие на лица във ведомости, след 
приключване на трудовите взаимоотношения, 
Приложение на фалшиви фактури, Отчитане 
на неоправдани отстъпки, Закръгляне на суми 
и др. 
Споделеното в тези редове дава основание да 
се направят следните изводи: 
Първо. Поради това, че не може да се 
инициира и реализира проект без финансиране 
е напълно естествено и редно да се 
усавършенстват всички методи и форми на 
проектен контрол, както върху целенасоченото 
финансиране, така и върху правомерното и 
законосъобразно разпределение на финансови 
ресурси. 

Второ. Развитието на проектното мислене и в 
тесен, чисто операционен и в широк, 
организационен план създават достатъчно 
условия и предпоставки за задълбочаване на 
нуждата от оптимално ефективно контролно 
въздействие при прецизиране на аналитичните 
процедури и одитните практики. 
С няколко думи може да се обобщи, че 
социумът прибягва до проектите по ред 
причини - от финансово изгоден, бърз растеж 
включително до приложение като 
компенсаторен механизъм за частично 
игнориране на някои поражения от 
икономическата криза. Именно това 
предпоставя нарастване на обществените 
очаквания към контрола и одита и 
предопределя максимизиране на 
ефективността им. 
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