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за предложенията и становищата, получени при публикуването на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на 

Министерството на финансите на Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитие на 

вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 г. – 2020 г. 
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В стратегията не е изследвано взаимодействието и припокриването и 

дублирането на функции в областта на ефективността в дейността на 

администрацията. В момента тази дейност е във функциите на 

инспекторатите. Не е приемливо това състояние да се запази. Затова 

предлагам стратегията ясно да се произнесе по въпроса - или функциите 

са изцяло в инспекторатите, или преминават изцяло в звената за 

вътрешен одит. 

Не се приема 

Стратегията посочва 

приоритетите за развитието на 

вътрешния контрол в 

публичния сектор. Съгласно 

Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор, дейността 

по вътрешен одит е 

предназначена да носи полза и 

да подобрява дейността на 

организацията. Целта е да 

осъществява вътрешен одит на 

всички структури, програми и 

дейности в организацията. Със 

Стратегията не би могло да се 

наложи ограничение в обхвата 

на вътрешния одит.  Една от 

стратегическите цели е именно 

постигането на ефективна 

комуникация и координация 

между контролните органи, 

вкл. Главен инспекторат.  
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София Консулт 

 

 

 

 

 

 

На второ място бих искал да обърна внимание на наличието на още 

един много добър методологически документ, базиран на COSO - 

Единната методология за функционален анализ в държавната 

администрация. Предлагам стратегията да спомене и да включи в 

анализа и в целите точното взаимодействие между вътрешния одит и 

функционалните анализи. Тази регламентация би могла да бъде 

аналогична на CAF. 

Не се приема 

При осъществяване дейността 

си вътрешният одит оценява и 

дава препоръки за подобряване 

на ефективността на процесите 

по управление на риска, 

контрол и управление. В тази 

връзка в процеса на 

изпълнението на конкретен 

одитен ангажимент, 

вътрешният одит може да 

извърши функционален 

анализ, относим към целта на 

одита. Това не би могло да 

бъде заложено в Стратегията, 

тъй като обхвата на 

извършваните проверки в хода 

на ангажимента се определят 

на етап изготвяне на плана на 

ангажимента, на базата на 

анализираната от одиторите 

конкретна информация, 

относима към целите на 

ангажимента. 
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На трето място предлагам да се преразгледа изцяло съществуващите 

Системи за финансово управление и контрол. Всеобщо е мнението, че 

те представляват НЕНУЖНА, ПРЕКАЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНА 

ТЕЖЕСТ. В контекста на правителствената политика за намаляване на 

административната тежест предлагам отпадане на СФУК или 

редуциране на СФУК само до финансови въпроси. Смешно е СФУК да 

се разпростира от Цели, приоритети, обучение на служители и какво ли 

не, в същото време ефикасността на публичната администрация да бъде 

толкова ниска. 

 

 

 

Приема се 

частично 

Предложението за 

преразглеждане на системите 

за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, е 

правна материя, която е 

уредена със Закона за 

финансово управление и 

контрол в публичния сектор. 

Предложението ще се вземе 

предвид при анализ на 

необходимостта от бъдещи 

законодателни промени, в т.ч. 

промяна на законодателството, 

касаещо СФУК с цел  

намаляване на 

административната тежест. 

 

Не е ясно с каква цел визията предхожда анализа и констатацията за 

проблемите. Предлагам раздели ІІІ и ІV да станат съответно ІІ и ІІІ. По 

същественият проблем е, че анализът не е цялостен и достатъчно ясен. 

Съдържащите се в раздел ІІІ проблемни области не са обвързани с 

предложените стратегически цели. Предлагам да се преработят. 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

частично 

При съгласувателната 

процедура по проекта на 

Решение на Министерския 

съвет за приемане на 

Стратегия за развитие на 

вътрешния контрол в 

публичния сектор на 

Република България за периода 

2018 г. – 2020 г., извършена на 

основание чл. 32 от УПМСНА 

е постъпило предложение за 

пренареждане на разделите, 

което е отразено в Стратегията. 

 


