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Предложение/мнение
В чл. 16, ал. 1 от ЗВОПС (изм. и доп. ДВ, бр.
51 от 2016 г.) е регламентирано: „Ръководителят
на организацията осигурява независимост на
вътрешните одитори при планиране, извършване
и докладване на резултатите от вътрешния одит и
не може да възлага на ръководителя на
вътрешния одит и на вътрешните одитори
изпълнение на други функции и дейности,
различни от дейността по вътрешен одит.“
Описаните в чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от проекта на
Устройствен правилник функции противоречат на
спазването
на
горепосочените
законови
изисквания, тъй като на ръководителя на
вътрешния одит, в случая директора на дирекция
„Методология на контрола и вътрешен одит“ и на
вътрешните одитори в министерство на
финансите (служители на посочената дирекция),
се възлага изпълнението не само на дейности по
вътрешен одит, а и на дейности по разработването
на методология в областта на финансовото
управление и контрол и вътрешния одит,
координацията на одитната дейност между
звената за вътрешен одит в публичния сектор,
извършването на системно наблюдение в
останалите министерства и общините и
останалите, изброени в устройствения правилник.
В одитната вселена на вътрешния одит
попадат всички структури, процеси, дейности в
организацията. Това означава, че описаните в чл.
28, ал. 2 дейности са в обхвата на вътрешния
одит, съответно вътрешните одитори в МФ трябва
да
изпълняват
одитни
ангажименти
за
предоставяне на увереност/консултиране по
отношение на дейности, за които отговорността е
на едно и също лице – ръководителят на
вътрешния одит, който в случая е едновременно и
директор на дирекция „Методология на контрола
и вътрешен одит“.
Неизпълнението на одитни ангажименти по
отношение на дейностите, описани в чл. 28, ал. 2

Приема/не приема
предложението/мнението
Не се приема.

Мотиви
Разпоредбите на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от проекта
на Устройствен правилник на Министерството на
финансите са в съответствие с последните
изменения и допълнения на Закона за
финансовото управление и контрол в публичния
сектор и Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ДВ, бр. 95 от 2016 г.).
Поставените в мнението проблемни въпроси
са отчетени предварително по отношение на
структурирането
на
новата
дирекция
и
разработване на съответните вътрешни актове
(вътрешни
правила,
функционална
характеристика, длъжностни характеристики и
др.), за да няма никакво съмнение в
независимостта и обективността на вътрешния
одит в Министерството на финансите.

от УП ще е в нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 1 от
ЗВОПС и на международните стандарти – 2100
„Естество на работата“, 2110 „Управление“, 2120
„Управление на риска“ и 2130 „Контрол“.
Изпълнението на одитни ангажименти по
отношение на дейностите, описани в чл. 28, ал. 2
от УП ще е в нарушение на принципите на
одитната дейност и на международните стандарти
за професионална практика по вътрешен одит по
отношение на независимостта и обективността на
вътрешния одит.

