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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Този стратегически план има за задача да отрази основните цели и приоритети в 

дейността на дирекция „Вътрешен одит” в Министерство на финансите и обхваща периода 

2006 – 2008 год. 

Дирекция „Вътрешен одит” e създадена с промяната в Устройствения правилник на 

Министерство на финансите, приета с ПМС № 300 от 29.12.2005 год. /ДВ бр.2 от 06.01.2006 

год./, считано от 04.04.2006 год. Основните функции на дирекцията са свързани с 

осъществяване на дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и 

процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства от Европейския 

съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра. 

Стратегическият план е разработен въз основа на: 

- Закон за вътрешния одит в публичния сектор; 

- Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

- Устройствения правилник на Министерство на финансите, приет с ПМС № 95 от 

24.04.2003 г. ( посл. изм. и доп. обн., ДВ, бр. 37 от 05.05.2006 г.); 

- Актуализирания Документ за политиката на ДВФК в Република България – 

декември 2005 г. 

- Извършено предварително проучване на организацията: 

 

Приложения № 2 -  Организационна структура и органиграма 

Приложение № 3 - Списък на второстепенните разпоредители  

Приложение № 4 - Списък на процесите, оказващи влияние върху постигане на целите на 

организацията 

Приложение № 5 - Таблица за първоначална оценка на структурите и процесите в МФ 

 

Стратегическият план е изготвен съобразно целите, плановете и приоритетите на 

Министерство на финансите, определени в дългосрочната стратегия и съгласно резултатите 

от анализа на риска.  

В съответствие със Стратегическия план се изготвят годишните планове за дейността 

по вътрешен одит, които дефинират предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, 

необходими за изпълнението на всеки конкретен одитен ангажимент. 
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Директорът на дирекция “Вътрешен одит” е отговорен за разработването на годишен 

план за одитните ангажименти и за съгласуването му с ръководството на Министерство на 

финансите. 

Стратегическият план се актуализира ежегодно, в резултат на промяна в приоритетите 

на организацията и анализ на риска.  

 

ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” 

През периода 2006-2008 год. дирекция „Вътрешен одит” си поставя следните 

стратегически цели: 

1. Подобряване дейността на организацията чрез: 

• Идентифициране и оценяване на рисковете; 

• Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на 

системите за финансово управление и контрол;  

• Консултиране и даване на препоръки. 

2. Осигуряване на необходимите професионални знания и умения на персонала чрез 

повишаване на квалификацията, включително и поддържане на оптимален брой на 

вътрешните одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажименти. 

 

ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” 

Основните приоритети в дейността на Дирекция „Вътрешен одит” за периода 2006 – 

2008 г. са насочени към:  

1. Наблюдение, оценка и подпомагане функционирането на системите за финансово 

управление и контрол в Министерство на финансите, включително и процесите 

свързани с разходването на средства по програми и фондове на ЕС;  

2. Популяризиране на дейността на вътрешния одит; 

3. Осигуряване на независимост и обективност на дейността по вътрешен одит; 

4. Осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит; 

5. Запълване на административния капацитет на дирекцията;  

6. Повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори. 

Предвидените мерки, чрез които ще се реализират заложените по-горе приоритетни 

цели, са отразени в Приложение № 1 към Стратегическия план. 

За изпълнение на приоритетните цели, заложени в Стратегическия план за периода 

2006 – 2008 г., се разработват годишни планове, които определят конкретните задачи, които 
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трябва да бъдат изпълнени чрез одитните ангажименти, отговорните лица и сроковете за 

изпълнение. 

 

ІV. ПРАВНА РАМКА  

Дейността по вътрешен одит в Министерство на финансите се организира и 

осъществява в изпълнение на изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор 

/обн. ДВ бр.27 от 2006 г./, Закона за финансовото управление и контрол /обн. ДВ бр.21 от 

2006 г./, Устройствения правилник на Министерство на финансите, приет с ПМС № 95 от 

24.04.2003 г. /посл. изм. и доп. обн., ДВ, бр. 37 от 05.05.2006 г./ и др. 

Дейността по вътрешния одит се извършва в съответствие със стандартите за 

вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори, Статут на звеното за вътрешен одит и 

утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. 

 

V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА 

На база извършеното разбиране за дейността и идентифицирането на съществените за 

постигане на стратегическите цели на Министерство на финансите процеси, вътрешният 

одит през периода 2006 – 2008 год. ще се насочи в следните области: Развитие и укрепване 

на човешките ресурси в МФ, развитие на елементите на вътрешния контрол във всички 

структури на МФ, съответствие на дейността на НФ и ЦЗФД с утвърдените наръчници и 

ръководства за работа и др. 

 
Настоящият стратегически план подлежи на актуализиране в съответствие с 

промените, които могат да настъпят в целите и задачите на Министерство на финансите. 

Актуализирането на стратегическия план се извършва след съгласуване с министъра 

на финансите или упълномощено от него лице. 

 

 

Дата: 06.06.2006 г.      

       

 


