
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН 
ОДИТ В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

Стъпка №1: 
Първоначално ситуиране на дирекция „Вътрешен одит”: 

 комплектоване на служителите с необходимата техника и работни места; 
 първоначално обучение на вътрешните одитори в областта на новото 
законодателство, свързано с вътрешния одит и финансовото управление и 
контрол, извършване на текуща оценка на качеството. 

 изготвяне на длъжностни характеристики и годишни планове на служителите в 
дирекцията съгласно ЗДСл; 

 изготвяне на вътрешни правила и функционална характеристика на дирекцията; 
- до 30 април 2006 год. 

 
Стъпка №2: 
Цялостно запознаване от страна на одиторите на дирекция „Вътрешен одит” с 

всички вътрешни правила и процедури, с акцент върху вътрешните правила, свързани с 
финансовото управление и контрол. 

- до 30 април 2006 год. 
 
Стъпка №3: 
Срещи и интервюта със целия ръководен персонал, както на МФ, така и на ВРБК 

за добиване на увереност, че ръководството е наясно с функцията по вътрешен одит и 
има определени очаквания от звеното за вътрешен одит. Използване на възможността 
при тези срещи да се извлече информация за идентифицираните рискове от страна на 
съответните ръководители. Създаване и развиване на система за отчитане на тази 
информация и нейното последващо ползване. 

- до 15 май 2006 год. 
 
Стъпка №4: 
Предприемане на активни действия за съставяне на Одитен комитет, съгласно 

чл. 18, ал.1 от ЗВОПС, който да подпомага вътрешния одит давайки становище по 
статута на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за 
дейността по вътрешен одит, запознавайки се и вземайки отношение по докладите от 
одитните ангажименти, годишния доклад за дейността по вътрешен одит и по всички 
значими въпроси, свързани с вътрешния одит. Предлагаме Одитния комитет да е 
изграден от минимум 3 члена, от които поне един – представител на Сметната палата и 
един – представител на Института на вътрешните одитори в България. 

- до 15 май 2006 год. 
 
Стъпка №5: 
Активна дискусия с външните одитори от Сметната палата, относно дефинирани 

проблемни области в областта на системите за финансово управление и контрол на МФ 
и установяване на връзки с оглед съгласуване на дейността и избягване на дублиране на 
дейностите. 

- до 15 май 2006 год. 
 
Стъпка №6: 
Обсъждане на набраната информация до момента и изготвяне на графична карта 

на съществените процеси/операции в МФ. Среща с управленските равнища на по-ниско 
ниво за доуточняване на дефинираните рискове и контроли. 



- до 30 май 2006 год. 
 
Стъпка №7: 
Разработване на система за оценка на риска на макроравнище, включващо 

външни и вътрешни рискови фактори.  
- до 30 май 2006 год. 

 
Стъпка №8: 
Базирайки се на извършената оценка на риска – разработване на нов годишен 

оперативен и одитен план резервирайки минимум 10% от ефективното годишно 
работно време за одитни ангажименти поискани или инициирани от ръководството на 
МФ и ВРБК както и разработване на стратегически одитен план, който да отрази 
основните цели и приоритети в дейността на дирекция „Вътрешен одит” за периода 
2006 – 2008 год. 

- до 15 юни 2006 год. 
 
Стъпка №9: 
Изработване на Статут на Звеното за вътрешен одит, който да е съгласуван с 

Одитния комитет и одобрен от Министъра на финансите.  
- до 15 юни 2006 год. 

 
 
Стъпка №10: 
Добиване на увереност, че висшето ръководство на МФ съблюдава и подкрепя 

активната координация и сътрудничество между Звеното за вътрешен одит и всички 
останали дирекции в МФ. 

- до 15 юни 2006 год. 
 
Стъпка №11: 
Изграждане на програма за оценка на качеството на одитната дейност в МФ. 

- до 30 юни 2006 год. 
 

Стъпка №12: 
Качествено изпълнение на заложените в годишния и стратегически план 

дейности на дирекцията. 
- след 30 юни 2006 год. 

 

 

17.04.2006 г.    


