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ГОДИШЕН ПЛАН НА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” / ЮНИ 2006 

 

1. ОСНОВАНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Дейността на дирекция „Вътрешен одит” се извършва на основание чл.34(б) от 

Устройствения правилник на Министерство на финансите /ПМС №300 от 29.12.2005 г., в 

сила от 04.04.2006 г./ 

 

2. ПРАВНА РАМКА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ДЕЙНОСТТА НА 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  

 

2.1. Нормативни актове 

 

• Закон за вътрешния одит в публичния сектор; 

• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

• Закон за устройството на държавния бюджет; 

• Закон за бюджета на РБ за съответната година; 

• Закон за администрацията; 

• Закон за държавния служител; 

• Закон за държавната собственост; 

• Закон за държавния служител; 

• Закон за обществените поръчки; 

• Правилник за приложението на Закона за обществените поръчки; 

• Наредба за възлагане на малки обществени поръчки; 

• Устройствен правилник на Министерство на финансите и др. 

• Регламенти на ЕС и Решения и Постановления на МС свързани с EDIS; 

 

2.2. Вътрешни  актове 

  

Функциите и задачите на административните звена в МФ, както и дейността на 

второстепенните разпоредители към министъра на финансите са регламентирани с утвърдени 

от министъра на финансите инструкции, вътрешни правила и процедури: 

• Инструкция за деловодната дейност, документооборота и контрола по 

изпълнението на задачите в администрацията в МФ; 
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• Вътрешни правила за правата и задълженията на потребителите, използващи 

компютърната среда в МФ; 

• Процедурни наръчници на НФ и на ЦЗФД; 

• Процедура за провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители в 

администрацията на МФ; 

• Вътрешни правила за организацията на документооборота и общи изисквания и 

процедури за касовото изпълнение на централния бюджет; 

• Инструкция за стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки в МФ по реда на ЗОП и НВМОП и др.     

 

2. РАЗБИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

Министерство на финансите е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище 

гр.София, ул.”Г.С.Раковски” №102. Министърът на финансите е централен едноличен орган 

на изпълнителната власт, който ръководи и представлява министерството. 

Министерството  е администрация, която подпомага министъра на финансите при 

осъществяне на правомощията му, осигурява технически и административно дейността му, 

както и административно обслужване на граждани и юридически лица.  

При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработването 

на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се 

подпомага от петима заместник-министри. 

  

3.1. Структура на Министерство на финансите 

 

3.1.1. Администрация на Министерство на финансите 

 

Организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Министерство на 

финансите, както и неговите организационни структури и административни звена са 

определени с Устройствен правилник.  

Съгласно последното изменение на Устройствения правилник, в сила от 05.05.2006 г., 

общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в 

министерството е 634 щатни бройки.  
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Министерството на финансите е структурирано в 22 дирекции, инспекторат по чл.46 

от Закона за администрацията и политически кабинет. В структурата на министерството са 

включени и главен секретар, държавен съкровищник и служител по сигурността на 

информацията. 

Общата администрация на министерството е организирана в следните дирекции: 

"Финанси и управление на собствеността", "Връзки с обществеността и протокол", "Човешки 

ресурси", "Информационни системи" и “Административно обслужване”. 

Специализираната администрация включва дирекциите: "Бюджет", "Държавни 

разходи", "Финанси на реалния сектор", "Финанси на общините", "Данъчна политика", 

"Държавно съкровище", "Държавен дълг и финансови пазари", "Външни финанси", 

"Национален фонд", "Управление на средствата от Европейския съюз", "Централно звено за 

финансиране и договаряне", "Европейска интеграция и мониторинг", "Държавно 

юрисконсултство", "Инвестиции, търгове и финансов контрол", “Вътрешен контрол”, 

„Вътрешен одит” и “Одит на средствата от Европейския съюз". 

 

3.1.2. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на 

финансите 

 

Към министъра на финансите са обособени 8 второстепенни разпоредители с 

бюджетни кредити с обща численост на персонала към 05.05.2006 г. 14 096 души: Агенция за 

държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози, 

Държавна комисия по хазарта, Главно управление на архивите при Министерски съвет, 

Агенция за държавни вземания, Агенция за финансово разузнаване, Агенция “Митници” и 

Национална агенция за приходите. Към последните две агенции са създадени собствени звена 

за вътрешен одит. 

 

3.1.3. Държавни предприятия към МФ и търговски дружества, в които МФ е 

едноличен собственик на капитала, или има акционерно участие  

 

Министерство на финансите е едноличен собственик на капитала на 4 бр. търговски 

дружества: „Свободна зона – Видин” ЕАД, „Свободна зона – Русе” ЕАД, „Свободна зона – 

Свиленград” ЕАД и „Публични инвестиционни проекти”ЕАД.       
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Министерството на финансите има акционерно участие в капитала на 9 бр. търговски 

дружества: „Свободна зона – Бургас” АД, „Свободна зона – Пловдив” АД, „Транзитна 

търговска зона”АД – гр.Варна, „Информационно обслужване”АД - гр.София, „Насърчителна 

банка”АД – гр.София, „Българска фондова борса - София”, „Централен депозитар” АД, 

„Печатница на БНБ” АД и „Банкова консолидационна компания”АД (в ликвидация). Към 

Министерство на финансите е и ДП „Държавна парично-предметна лотария”.        

 

3.2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

Основните цели на министерството са формулирани в  Устройствения правилник на 

МФ, а именно:  

• Провежда, координира и контролира държавната политика за поддържане на 

икономическата стабилност на страната на базата на стабилни публични финанси, 

ценова стабилност  и гарантиране на стабилен валутен курс; 

• Формира и провежда бюджетната политика на страната, с оглед осъществяване на 

политическата програма на правителството; 

• Провежда държавната митническа и данъчна политика, с оглед изпълнение на 

консолидираната фискална програма; 

• Мобилизира и управлява всички средства, отпускани като помощ  за страната от 

Европейския съюз по предприсъединителни инструменти, с оглед тяхното ефикасно и 

правомерно използване и др. 

 

 4. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ 

 

Вътрешните одитори от дирекция „Вътрешен одит” извършиха оценка на риска, която 

премина  през следните етапи: 

 

4.1. Запознаване с всички нормативни и вътрешни актове, уреждащи или имащи 

отношение към дейността на министерството. Проведоха се срещи и интервюта с 

директорите на дирекции в министерството и с второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити към министъра на финансите с цел запознаване и получаване на разбиране за 

дейността им.   
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В резултат на това вътрешните одитори придобиха ясна и точна представа за 

структурата на министерството, процесите, осъществяващи се в него, връзките м/у 

различните структурни звена, йерархичната подчиненост на служителите, начина на 

докладване и вземането на решенията.  

 

4.2. Изготвяне на таблица с дефиниране на основните процеси и подпроцеси, които 

протичат в министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. 

Определяне на структурните звена, в това число второстепенните  разпоредители, които 

изпълняват или участват в изпълнението на съответните дейности, свързани с постигането на 

стратегическите и годишните цели на министерството. 

(Приложение № 4) 

 

От изготвената таблица се вижда сложността на процесите и дейностите, които се 

осъществяват в МФ и взаимовръзките между различните структурни звена.    

Някои процеси протичат последователно в няколко структурни звена, в т.ч. и във 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

    

4.3. Извършване на оценка на риска за дейността на всички структурни звена, вкл. 

ВРБК на база предварително заложени рискови фактори, които по преценка на вътрешните 

одитори оказват съществено негативно влияние за постигането на целите на министерството. 

(Приложение № 5) 

 

Съобразно ресурсите на звеното за вътрешен одит в годишния план за одитната 

дейност през 2006 год. ще бъдат включени процесите/дейностите оценени като най-рискови.  

 

 5. ЦЕЛИ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

 

• Да даде на ръководството на МФ обективна и независима оценка относно актуалното 

състояние и функционирането на системите за финансово управление и контрол в 

МФ; 

• Да даде на ръководството на МФ обективна и независима оценка на нивото на 

съответствие на дейността на Министерство на финансите и второстепенните 



 

 
7

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” / ЮНИ 2006 

разпоредители към него с нормативните актове, вътрешните актове и сключените 

споразумения и договори 

• Да даде на ръководството на МФ обективна и независима оценка относно 

надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; 

създадената организация по опазване на активите и информацията в МФ, както и 

ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на 

договорите и поетите ангажименти 

 

6. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮНИ - ДЕКЕМВРИ 2006 ГОД. 

 

След извършената оценка на дейностите/процесите, съобразявайки се с времевия 

график и наличния капацитет на дирекцията се заложиха следните одитни ангажименти:  

 

6.1. Одитен ангажимент за консултиране: ОА – 0601/К 

Цел на ангажимента: Подобряване на дейността по специализиран контрол на МФ 

върху отпечатването на ценни книжа и дейностите по тяхното планиране, отпечатване, 

съхраняване, разпространение, отчитане и унищожаване. 

Ориентировъчен времеви разчет – 20 р.д. за двама вътрешни одитори за периода май - 

юни. 

 

6.2. Одитен ангажимент за даване на увереност: ОА – 0602/У 

Цел на ангажимента: Оценка и докладване съответствието на дейността на 

Национален фонд с утвърдените наръчници и ръководства за работа (PIM/POG) за периода 

март – май 2006 год. 

Ориентировъчен времеви разчет – 36 р.д. за един вътрешен одитор за периода юни - 

август. 

 

6.3. Одитен ангажимент за даване на увереност: ОА – 0603/У 

Цел на ангажимента: Оценка и докладване състоянието на елементите на вътрешния 

контрол в дирекция „ИТФК” на МФ за 2006 г. 
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Ориентировъчен времеви разчет – 46 р.д. за един вътрешен одитор за периода юли-

декември1. 

 

6.4. Одитен ангажимент за даване на увереност: ОА – 0604/У 

Цел на ангажимента: Оценка и докладване състоянието на елементите на вътрешния 

контрол в Държавната комисия по хазарта за 2006 г. 

Ориентировъчен времеви разчет – 46 р.д. за един вътрешен одитор за периода юли-

декември. 

 

6.5. Одитен ангажимент за даване на увереност: ОА – 0605/У 

Цел на ангажимента: Оценка и докладване състоянието на елементите на вътрешния 

контрол в Агенцията за държавни вземания за 2006 г. 

Ориентировъчен времеви разчет – 36 р.д. за един вътрешен одитор за периода юли-

декември. 

 

6.6. Одитен ангажимент за даване на увереност: ОА – 0606/У 

Цел на ангажимента: Оценка и докладване състоянието на елементите на вътрешния 

контрол в Главно управление на архивите към МС за 2006 г. 

Ориентировъчен времеви разчет – 46 р.д. за един вътрешен одитор за периода юли-

декември. 

 

6.7. Одитен ангажимент за даване на увереност: ОА – 0607/У 

Цел на ангажимента: Оценка и докладване състоянието на елементите на вътрешния 

контрол в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” за 2006 г. 

Ориентировъчен времеви разчет – 46 р.д. за един вътрешен одитор за периода юли-

декември. 

 

7. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

                                            
1 Забележка: Поради предстоящото уточняване на графиците за обучение по вътрешен одит и стандарти, което ще се 

проведе през втората половина на 2006, както и участие в изпитите по чл.53 на ЗВОПС не са заложени конкретни периоди за 

одитните ангажименти. 
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Към момента на изготвяне на този годишен план капацитета на дирекция „Вътрешен 

одит” е попълнен на 60 %. Също към момента дейността на директор на дирекцията се 

съвместява от държавен вътрешен одитор, който е с приоритетни ангажименти, свързани с 

разходването на средства от ЕС. 

Към момента дирекцията се състои от шест служители, а именно: 

 

Позиция Брой служители 
С.Д. Директор 
Стефан Белчев 

 
1/2 

Държавен вътрешен одитор 
Стефан Белчев 

 
1 

Главен вътрешен одитор 
Звездица Велизарова 
Жасмина Точева 

 
2 

Старши  вътрешен одитор 
Людмил Марков 
Иванка Чакърова 

 
2 

Младши вътрешен одитор 
Зорница Петкова 

 
1 

Общо 6 
 

Графикът за дейността на дирекцията за периода 19 юни – 31 декември е разработен на 

базата на 6 ефективно заети длъжности. 

Общият брой работни дни за периода 19 юни – 31 декември е 816 работни дни. 

Предварителният график за разпределението им при изпълнение на дейността на всеки 

одитор (вкл. съвместяване на длъжността директор) е 136 р.д. ефективен времеви фонд (в т.ч. 

резервиран фонд работно време за непредвидени ангажименти за консултиране) включващи: 

• 46 р.д. за ангажименти по вътрешен одит; 

• 25 р.д. за обучение и повишаване на квалификацията (обучения по изготвени 

модули, изпити за сертификат, участие в семинари и др.); 

• 45 р.д. за законоустановени отпуски (в т.ч. болнични, отпуски и други); 

• 20 р.д. административно обслужване (методология, приемане и обработка на 

служебна поща, съгласно вътрешните правила на дирекцията и др.). 

При назначаване на нови вътрешни одитори или при допълнителни одитни 

ангажименти, годишният план ще бъде преразгледан и предложен за допълнително 

съгласуване. 

 

06.06.2006 г.                               


