
  

  

                                      Образец! 
 

О Т Ч Е Т  
 

за изпълнението на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на РБ за периода 2018 - 2020 г. 

 

 
 

Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

Стратегическа цел № 1:  Управленската отговорност в публичния сектор - разбираема, приложима и с ясна визия 

1.1. Актуализиране на 

методологията по ФУК в 

съответствие с Рамката 

COSO 2013 

 

1. Актуализирани 

Указания за 

осъществяване на 

управленската отговорност 

в организациите от 

публичния сектор 

 

2. Актуализирани 

Методически насоки по 

елементите на 

финансовото управление и 

контрол 

 

3. Актуализирани Насоки 

за въвеждане на 

управлението на риска в 

организациите от 

публичния сектор 

 

4. Актуализирани 

Указания за 

осъществяване на 

предварителен контрол 

 

Резултати 1, 2 и 3  по 

Стратегическа цел № 1 

от Стратегията- 

 

Подобрено управление, 

фокусирано върху 

постигане на 

функционалните и 

финансови цели на 

организациите от 

публичния сектор.  

 

Постигане на 

интегрирана оценка  на 

ефективността на 

системите за вътрешен 

контрол и ефективно 

управление на риска. 

 

2019 г. - 2020 

г. 

 

 

 

 

1. Актуализирани Указания за осъществяване 

на управленската отговорност в 

организациите от публичния сектор, 

утвърдени със ЗМФ-601 от 9 юли 2019 г. на 

министъра на финансите; 

 

2. Актуализирани Методически насоки по 

елементите на финансовото управление и 

контрол, утвърдени със ЗМФ-184 от 6 март 

2020 г. на министъра на финансите; 

 

3. Указания за управление на риска в 

организациите от публичния сектор, 

утвърдени със ЗМФ-184 от 6 март 2020 г. на 

министъра на финансите; 

 

4. Актуализирани Указания за 

осъществяване на предварителен контрол за 

законосъобразност в организациите от 

публичния сектор, утвърдени със ЗМФ-184 

от 6 март 2020 г. на министъра на 

финансите; 

 

 

 

МФ 

 

1.2. Подобряване 

разбирането сред 

1. Проведени регулярни 

работни срещи/обучителни 

Резултати 1 и 4  по 

Стратегическа цел № 1 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

1.За периода 2018 г. - 2020 г. са проведени 10 

регулярни работни срещи с ръководители на 

МФ Партньор

и: ИПА, 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

ръководителите на 

всички организации от 

публичния сектор, както 

за вътрешния контрол 

като цяло, така и за 

дейността по вътрешен 

одит като независима и 

обективна такава, 

добавяща стойност и 

подпомагаща 

организацията да 

постигне целите си, 

включително чрез ШПФ 

към МФ и ИПА, като 

модул в курсовете за 

висши държавни 

служители и друг 

ръководен персонал. 

семинари с ръководители 

на министерства, агенции, 

общини и други 

организации от публичния 

сектор, относно 

вътрешния контрол, в т.ч. 

вътрешния одит. 

2. Включени теми за 

обучение в областта на 

вътрешния контрол  на 

ръководни служители от 

държавната и общинската 

администрация в 

каталозите на   ИПА, 

ШПФ и др. 

от Стратегията-  

 

Подобрено управление 

във връзка с  

минимизиране на 

възможностите за 

непредвидени ситуации 

и изненади в процеса 

на решаване на задачи.  

 

Реална обратна връзка 

за състоянието на 

вътрешния контрол в 

публичния сектор. 

звена за вътрешен одит от министерства и 

други централни ведомства, общини и други 

организации от публичния сектор, относно 

вътрешния контрол, в т.ч. вътрешния одит.  

 

В изпълнение на дейност 4 по проект № 

BG05SFOP001-2.010-0001 

„Усъвършенстване на системите за 

финансово управление и контрол и 

функцията по вътрешен одит в публичния 

сектор“, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд 

Бяха организирани 3 регионални срещи, в 

изпълнение на заложените цели и 

индикатори по проекта по ОПДУ. В целевата 

група на участниците в срещата бяха 

предвидени лица на ръководни длъжности, 

вътрешни одитори и финансови контрольори 

в публичния сектор. 

 

2.В качеството си на партньор по 

изълнението на Стратегическите цели на 

Стратегията, 

за периода 2018-2020 г. в ИПА са проведени 

общо 54 обучения. По темата „Одит на 

средствата от ЕСИФ. Налагане на финансови 

корекции“ са проведени 10 обучения, от 

които 1 в е-форма. Проведени са 12 обучения 

на тема „Вътрешен контрол“, 9 относно 

„Законодателство и методология по 

финансово управление и контрол“, от които 

2 в е-форма.Осъществени са 4 обучения на 

тема „Финансово управление на програми по 

ЕСИФ“, 3 на тема „Борба с измами при 

усвояване на средства от ЕСИФ. Системи за 

измерване на риска от измами“ и 16 

обучения, свързани с „Управление на риска“, 

от които 7 в е-форма. 

ШПФ и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

 

ШПФ е провела 32 обучения в областта на 

вътрешния контрол с целева група 

служители на ръководна длъжност. 

1.3. Изготвяне на 

методология и проекти 

на нови/актуализация на 

нормативни актове с цел 

подобрение и 

надграждане на 

системите за управление 

и контрол, в т.ч.: 

 актуализиране на 

указанията за 

осъществяване на 

предварителния 

контрол и 

изграждане на 

концепция за 

функциите на 

лицата/звената, 

ангажирани с 

контрола за 

законосъобразност; 

 разработване на 

методология или 

указания за текущия 

контрол по 

изпълнението на 

договорите и 

изготвяне на 

предложения за 

изменение и 

допълнение на 

Закона за 

обществените 

поръчки. 

1. Проекти за изменение 

на ЗФУКПС и 

произтичащите от него 

актове.  

 

2. Примерни Указания за 

текущ контрол  

 

3. Предложение за 

изменение и допълнение 

на нормативна и 

поднормативна рамка 

 

4. Други предложения 

 

Резултат 1 по 

Стратегическа цел № 1 

от Стратегията-  

Подобрено управление, 

фокусирано върху 

постигане на 

функционалните и 

финансови цели на 

организациите от 

публичния сектор. 

 

2018 г. – 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

1. През 2018 г. се изготви проект на 

изменение и допълнение на Закона за 

финансовото управление и контрол в 

публичния сектор /ЗФУКПС/. 

Законопроектът за изменение и допълнение 

на ЗФУКПС е приет от Народното събрание 

на 30.01.2019 г. и е обнародван в ДВ, бр. 13 

от 12.02.2019 г.; 

Предвид изискванията на чл. 8, ал.2 от 

ЗФУКПС се изготви нова Наредба за 

формата, съдържанието, сроковете, реда и 

начина за представяне на информация по чл. 

8, ал. 1 от Закона за финансовото управление 

и контрол в публичния сектор, приета с 

Постановление на Министерски съвет № 242 

от 24.09.2019 г., обн. ДВ, бр. 76 от 27 

септември 2019 г. 

 

2. Актуализираха се Методическите насоки 

по елементите на финансовото управление 

иконтрол, Утвърдени със Заповед № ЗМФ 

184/06.03.2020 г., в които са разписани 

политики и процедури за текущ контрол 

върху изпълнението на поети финансови 

ангажименти и сключени договори. 

 

3. С Преходните и Заключителни разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(обн. в ДВ, бр.64 от 13.08.2019 г.) се въведе и 

изменение в Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор. Изменението внесе 

промяна в чл. 40, ал. 5 от ЗВОПС като въведе 

задължение на ръководителите на 

организации – първостепенни разпоредители 

с бюджет да докладват ежегодно дейността 

МФ 

 

АДФИ 

 

См.П 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

по вътрешен одит на министъра на 

финансите само по електронен път – чрез 

модул „Годишно докладване“ в 

Информационната система за финансово 

управление и контрол и вътрешен одит. 

 

Във връзка с изискванията на чл. 53, ал. 1 от 

Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор и с цел улесняване процесът по 

провеждане на изпита, като дейностите от 

подаването на документи за участие до 

получаване на резултатите от изпита да се 

осъществява по електронен път, дирекция 

„Методология на контрола и вътрешен одит“ 

/МКВО/ изготви Наредба № Н-9 от 

10.06.2019 г. за условията, реда и начина за 

организиране и провеждане на изпити за 

придобиване на сертификат „вътрешен 

одитор в публичния сектор“, която отмени 

действащата до момента Наредба № Н-7 от 

2017 г.; 

Изготвен e проект за изменения и 

допълнения в Наредбата за процедурата за 

определяне на състава и дейността на 

одитните комитети в организациите от 

публичния сектор, приета с ПМС №24 от 

26.01.2017 г., обн.,ДВ, бр.11 от 31.01.2017 г., 

изм. И доп., бр.88 от 13.10.2020 г.  

 

С цел на защита на публичните финансови 

интереси, експерти  от АДФИ през периода 

2018-2019 г. взеха активно участие чрез 

мнения и становища при изготвяне на 

предложения във връзка с проекти за 

изменение и допълнение на нормативни 

актове, в т.ч. и Закона за обществените 

поръчки. 

 

В качеството си на наши партньори и като 

член на КСПС, Сметна палата  представи 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

информация относно частично 

актуализирана и в процес на актуализиране 

методология за одитната им дейност, в 

съответствие с актуализираната методология 

за системите за управление и контрол. 

Вътрешните нормативи актове в Сметната 

палата са актуализирани в съответствие с 

новите насоки и указания. 

1.4. Актуализиране на 

учебното съдържание по 

ВК чрез обучения, 

базирани на Рамката 

COSO 2013 г. и 

засилване на 

практическата 

насоченост на 

обученията, 

организирани от 

дирекция МКВО. 

Разработени програми за 

обучения с практическа 

насоченост за прилагане 

концептуалната рамка на 

модела COSO 2013.  

Резултат  по 

Стратегическа цел № 1 

от Стратегията- 

Подобрено управление, 

фокусирано върху 

постигане на 

функционалните и 

финансови цели на 

организациите от 

публичния сектор. 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

В качеството си на партньор по изълнението 

на Стратегическите цели, 

за периода 2018-2020 г. в ИПА са проведени 

общо 54 обучения. По темата „Одит на 

средствата от ЕСИФ. Налагане на финансови 

корекции“ са проведени 10 обучения, от 

които 1 в е-форма. Проведени са 12 обучения 

на тема „Вътрешен контрол“, 9 относно 

„Законодателство и методология по 

финансово управление и контрол“, от които 

2 в е-форма.Осъществени са 4 обучения на 

тема „Финансово управление на програми по 

ЕСИФ“, 3 на тема „Борба с измами при 

усвояване на средства от ЕСИФ. Системи за 

измерване на риска от измами“ и 16 

обучения, свързани с „Управление на риска“, 

от които 7 в е-форма. 

 

За периода на действие на Стратегията 

ИВОБ е провел обучения, базирани на 

рамката COSO 2013 г. и по-конкретно:  

„COSO Вътрешен контрол - Интегрирана 

рамка 2013 - основни принципи и 

компоненти, практическо приложение. 

Постигане на нормативно съответствиe със 

SOX“ и „Вътрешният одит и рамката COSO - 

роли и отговорности“. 

 

ШПФ е провела 3 оучения с насоченост за 

прилагане концептуалната рамка на модела 

COSO 2013. 

 

МФ Партньор

и: ШПФ, 

ИПА, 

УНСС и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

1.5. Изготвяне на 

методически указания от 

дирекция МКВО с цел 

подобряване 

ефективността на 

процеса по управление 

на риска в 

организациите от 

публичния сектор 

съобразно спецификите 

на организациите и 

водещите световни 

практики. 

Актуализирани Насоки за 

въвеждане на 

управлението на риска в 

организациите от 

публичния сектор.  

Резултат 3 по 

Стратегическа цел № 1 

от Стратегията-  

Ефективно управление 

на риска и свързаните с 

него механизми за 

вътрешен контрол. 

2019 г. - 2020 

г. 

 

Разработени са Указания за управление на 

риска в организациите от публичния сектор 

и утвърдени със ЗМФ-184 от 6 март 2020 г. 

на министъра на финансите; 

 

Актуализирани са Методически насоки по 

елементите на финансовото управление и 

контрол, утвърдени със ЗМФ-184 от 6 март 

2020 г. на министъра на финансите; 

МФ 

 

 

1.6. 

Институционализиране 

на системите за 

управление на 

изпълнението чрез 

законодателни промени. 

  2019 г. - 2020 

г. 

Разработени са Указания за последващи 

оценки на изпълнението в организациите от 

публичния сектор, Утвърдени със Заповед № 

ЗМФ-184/06.03.2020 год. 

дирекции на 

МФ 

дирекция 

„Държавни 

разходи“ 

 

1.7. Усъвършенстване на 

процеса по годишно 

докладване, чрез 

въвеждане на уеб-

базирана система. 

Разработване, въвеждане и 

усъвършенстване на уеб-

базирана система при 

осъществяване процеса по 

годишно докладване по 

електронен път. 

 

Резултат 5 по 

Стратегическа цел № 1 

от Стратегията-  

Разработен и внедрен 

механизъм за 

ефективно измерване 

на състоянието на 

вътрешния контрол в 

ПС с осигурен достъп 

до резултатите от 

заинтересованите 

страни. 

2018 г., 2019 

г . и 2020 г.  

Дирекция МКВО усъвършенства 

съществуващата уеб-базирана система за 

годишно докладване, като в началото на 

2018 г. със съдействието и помощта на 

дирекция ИС и чрез „Информационно 

обслужване“ АД в ИСФУКВО се въведе нов 

модул „Годишно докладване“. Чрез него се 

предостави възможност на ръководителите 

на организации – първостепенни 

разпоредители с бюджет да докладват по 

електронен път на министъра на финансите 

ежегодно състоянието на системите за 

финансово управление и контрол и 

дейността по вътрешен одит в техните 

организации .  

Модул „Годишно докладване“ улесни 

процеса по годишно докладване, както за 

ръководителите на организации – ПРБ, така 

и на служителите от отдел МК, като 

подпомогна процеса по обобщаване на 

постъпилата информация и нейния анализ за 

МФ Партньор

и: 

дирекция 

ИС, МФ, 

„Информа

ционно 

обслужван

е“ АД 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

изготвянето на консолидирания годишен 

доклад за вътрешния контрол в публичния 

сектор. 

В тази връзка дирекция МКВО измени 

законодателството и поднормативните 

актове в областта на вътрешния контрол, в 

т.ч. и вътрешния одит. 

1.8. Активни системни 

наблюдения в 

министерствата и 

общините по 

прилагането на 

законодателството и 

методологията по 

финансово управление и 

контрол и вътрешен 

одит с оглед 

подобряване на 

настоящите системи за 

вътрешен контрол и 

доразвиване на 

съществуващата 

методология. 

1. Извършени системни 

наблюдения в 

министерства и общини от 

публичния сектор на РБ. 

 

2. Анализ на 

информацията от 

извършените системни 

наблюдения с цел 

актуализиране на 

методологията по 

финансово управление и 

контрол и вътрешен одит. 

Резултат 2 по 

Стратегическа цел № 1 

от Стратегията-  

 

Интегрирана оценка на 

ефективността на 

системата за вътрешен 

контрол, на база 

налични и 

функциониращи 

компоненти и 

съответните принципи. 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

 

1.В периода на действие на Стратегията 

2018-2020 г., дирекция МКВО извърши 9 

системни наблюдения в общини по чл. 49 от 

ЗВОПС и чл. 18, ал. 1 от ЗФУКПС.   За 

същия период системните наблюдения по 

прилагането на законодателството и 

методологията по вътрешен одит са 5, а по 

прилагане на изискванията на ЗФУКПС и 

издадените въз основа на него актове – 4. 

Поради влошената епидемиологична 

обстановка в страната заради COVID-19, 

едно от планираните системни наблюдения в 

община Карлово е в процес на преглед на 

документи, като посещението на място ще 

бъде съобразено с действащите към момента 

разпоредби, а другите 2 системни 

наблюдения по ФУК, предвидени за 

изпълнение до края на 2020 г., не се 

осъществиха. 

 

2. След всяко извършено Системно 

наблюдение е изготвен доклад с направен 

обстоен анализ на информацията от 

проведеното системно наблюдение, който е 

представен на директора на дирекция 

МКВО. Изготвени са и докладни записки до 

министъра, в които са представени 

резултатите от проведените системни 

наблюдения, след което са  изпратени и 

писма до кмета/ръководителя на 

организацията, където са извършени. 

 Анализ на информацията от извършените 

системни наблюдения за всяка година от 

МФ 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

периода на действие на стратегията е 

включена в Консолидирания годишен доклад 

за вътрешния контрол в публичния сектор за 

2018 г. и 2019 г. Информацията за 

извършените системни наблюдения за 2020 

г., ще бъде включена в Консолидирания 

годишен доклад за вътрешния контрол в ПС 

за 2020 г., който ще бъде изготвен през м. 

май 2021 г. 

Стратегическа цел № 2:  Повишаване и стабилизиране качеството на вътрешния одит в ПС 

2.1. Укрепване на 

независимостта на 

звената за вътрешен 

одит в публичния 

сектор, чрез осигуряване 

ефективното 

функциониране на 

одитните комитети и 

засилване на 

комуникацията с МФ 

чрез дирекция МКВО. 

1. Обмяна на добри 

практики със страни-

членки от ЕС с успешно 

въведени и 

функциониращи одитни 

комитети в организациите 

от публичния сектор. 

 

2. Добрите практики и 

опит да бъдат споделяни 

от Министерство на 

финансите с 

методологичните звена на 

останалите контролни 

органи, с оглед 

синхронизиране на 

практиката. 

 

3. Проведени работни 

срещи с ръководителите 

на министерства, общини 

и ЗВО за насърчаване, 

активизиране и 

разясняване 

необходимостта и ползите 

от създаването и 

функционирането на 

одитните комитети.  

 

4. Разработена 

Резултат 1 по 

Стратегическа цел № 2 

от Стратегията-  

Изградени и ефективно 

функциониращи 

одитни комитети по 

Закона за вътрешния 

одит в публичния 

сектор там, където е 

приложимо. 

2018 г. - 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дирекция „Методология на контрола и 

вътрешен одит“ разработи и успешно 

реализира проект по Програмата за подкрепа 

на структурните реформи за периода 2017 - 

2020 г., създадена с Регламент (ЕС) 2017/825 

на Европейския парламент и на Съвета от 17 

май 2017. Проектът беше одобрен от 

Службата за подкрепа на структурните 

реформи към ЕК и се реализира в периода 

2019-2020 г. от ДМКВО. Целта на проекта 

беше да се подпомогне процеса по създаване 

и функциониране на одитните комитети в 

публичния сектор в България, предоставяйки 

експертни съвети относно проектирането и 

оперативната ефективност на дейността на 

одитните комитети. 

В хода на изпълнение на проекта, в България 

бяха проведени срещи с експерти от четири 

различни държави: Англия, Холандия, 

Полша и Ирландия, които представиха опита 

си от въвеждането на одитни комитети в 

своите страни. За партньор по проекта беше 

избран Института по публична 

администрация на Ирландия, която като 

държава-членка на ЕС притежава 

разработена и функционираща система от 

одитни комитети в организациите от 

публичния сектор, както и много добър опит 

в тази област.  

МФ 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

методология за 

осъществяване на 

дейността на одитните 

комитети в министерства и 

общини, в т.ч. проект на 

Статут на ОК,  проект на 

Вътрешни правила и др.  

В резултат от неговото изпълнение бяха 

представени констатации и препоръки с цел 

подпомагане успешното въвеждане на 

стабилна система на одитни комитети в 

българската публична администрация. Беше 

предложен и утвърден от министъра на 

финансите План за действие за изпълнение 

на препоръките, изпълнението на който да 

доведе до подобряване на разбирането и 

дейността на одитните комитети в 

публичния сектор в България. 

 

2. МФ чрез ИСФУКВО сподели добрите 

практики и опит, получени в хода на 

изпълнението на проекта по програмата за 

подкрепа на структурните реформи, свързан 

с изграждането и функционирането на ОК и 

информира методологичните звена на 

останалите контролни органи, с оглед 

синхронизиране на практиката. 

 

3.На 28.02.2020 г. в МФ  се проведе 

регулярна работна среща между 

ръководители на звена за вътрешен одит от 

министерства и други централни ведомства и 

ДМКВО, в изпълнение на функциите си по 

координация и хармонизация на дейността 

по ВО в ПС, на която бяха обсъдени и 

основните акценти при създаването и 

функционирането на одитни комитети  в ПС. 

 

В изпълнение на функциите по координация 

и хармонизация на дейността по вътрешен 

одит в публичния сектор, дирекция МКВО 

организира работна среща, на която 

присъстваха ръководители на звената за 

вътрешен одит от министерства и други 

централни ведомства. Срещата се проведе на 

08.02.2019 г. в МФ, като на нея бяха 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

обсъдени и въпроси, свързани със 

функционирането на одитните комитети в 

публичния сектор, проблеми при работата на 

одиторите и предложения за промени и др. 

 

Началникът на отдел „Методология на 

контрола“ взе участие в Шестата 

Национална среща на общинските 

предприятия и търговските дружества, 

организирана от Националното сдружение 

на общините в Република България и 

търговско дружество „НСРОБ-Актив“ 

ЕООД, която се проведе в периода 21-22 

февруари 2019 г. На срещата бяха 

представени промените в ЗФУКПС и теми, 

свързани със системите за финансово 

управление и контрол, дейността по 

вътрешен одит, както и инструментите за 

ефективно и ефикасно управление на 

общинските предприятия и търговски 

дружества, вкл. Одитни комитети. 

 

На 25.09.2019 г. дирекция МКВО организира 

провеждането на първата по рода си работна 

дискусионна среща с членове на одитни 

комитети в министерствата.  

 

 В хода на изпълнение на проекта по ППСР 

бяха проведени три Мисии, две от които в 

България и една в Ирландия. Първата Мисия 

се проведе в България, в МФ в периода 23-25 

юли 2019 г. Общата цел на посещенията бе 

да се обменят добри практики и да се 

предоставят експертни съвети. По време на 

Мисията бяха организирани работни срещи и 

интервюта с главни секретари на 

министерства, представители на одитни 

комитети, ръководители на звена за 

вътрешен одит в организации с и без 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

изградени одитни комитети, както и 

представители на съществувващи вече 

такива.  

Втората Мисия беше организирана от ИПА-

Ирландия и се проведе в гр. Дъблин в 

периода 7-11 октомври 2019 г. Целта на 

посещението беше да бъдат представени 

различни аспекти от дейността на одитните 

комитети в различни организации от 

публичния сектор в Ирландия. От страна на 

МФ присъстваха директора на ДМКВО, 

началника на отдел МК и Главният секретар 

на МФ. 

Третата Мисия се проведе в България в 

периода 9-11 декември 2019 г. През първия 

ден от посещението се осъществиха срещи с 

главни секретари и ръководители на звена за 

вътрешен одит (РЗВО) от различни 

министерства, без изграден одитен комитет. 

През втория ден се проведе съвместно 

работно посещение на екипа на ИПА-

Ирландия и служители на ДМКВО в община 

Кюстендил, където нямаше  изграден одитен 

комитет към момента. Проведоха се 

разговори с кмета, РЗВО и екипите в лицето 

на България и Ирландия. Обсъдиха се 

ползите от създаването на одитни комитети, 

споделиха се добри практики и се 

коментираха предизвикателствата, които 

стоят пред Общините. 

 

4. От страна на ДМКВО е разрботена и 

утвърдена от министъра на финансите 

методология за осъществяване на дейността 

на одитните комитети – Наръчник, Утвърден 

със Заповед № ЗМФ - 931/02.12.2020, който 

ще подпомогне функционирането на 

одитните комитети в публичния сектор, 

както и ще спомогне за унифициране на 

работата им чрез прилагане на единен 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

подход. Наръчникът съдържа образци на 

редица работни документи – включително 

статут, правила за дейността, годишна 

работна програма, доклад и редица др. 

образци. 

2.2. Осигуряване на 

адекватни и пълноценни 

обучения за членовете 

на одитните комитети. 

1. Проведени работни 

срещи, семинари, курсове, 

обучения с 

ръководителите на 

организациите от 

публичния сектор, 

ръководителите на звената 

за вътрешен одит, членове  

на одитните комитети, 

относно прилагането на 

методологията за 

дейността на одитните 

комитети. 

 

2. Включени теми за 

обучения, организирани от 

неправителствени 

организации (ИВОБ, 

ШПФ, ИПА и др.) за 

членовете на одитните 

комитети. 

Резултат 1 по 

Стратегическа цел № 2 

от Стратегията-  

Изградени и ефективно 

функциониращи 

одитни комитети по 

Закона за вътрешния 

одит в публичния 

сектор там, където е 

приложимо. 

2018 г., 2019 

г. и  2020 г. 

 

 

1. През месец май 2018 г. от дирекция 

МКВО се организира среща с 

ръководителите на звена за вътрешен одит от 

министерства и други централни ведомства, 

на която беше обсъдена досегашната 

практика, свързана с изграждането и 

функционирането на одитните комитети в 

публичния сектор, както и установените 

проблеми при работата на одиторите, като са 

дискутирани и съответните предложения за 

промени. 

 

В изпълнение на функциите по координация 

и хармонизация на дейността по вътрешен 

одит в публичния сектор, дирекция МКВО 

организира работна среща, на която 

присъстваха ръководители на звената за 

вътрешен одит от министерства и други 

централни ведомства. Срещата се проведе на 

08.02.2019 г. в МФ, като на нея бяха 

обсъдени и въпроси, свързани със 

функционирането на одитните комитети в 

публичния сектор, проблеми при работата на 

одиторите и предложения за промени и др. 

 

На 25.09.2019 г. дирекция МКВО организира 

провеждането на първата по рода си работна 

дискусионна среща с членове на одитни 

комитети в министерствата. 

 

Извършено е и съвместно работно  

посещение на екипа на ИПА – Ирландия и 

служители на дирекция МКВО в община 

Кюстендил в периода 09-11 декември 2019 г. 

с цел представяне на добри практики, 

МФ 

 

 

 

 

 

 

Партньор

и: ЕК, 

ШПФ, 

ИПА, 

ИВОБ и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

ползата от дейността на одитните комитети, 

ролята им и предизвикателствата в процеса 

по изграждането на одитни комитети. 

 

На 28.02.2020 г. в МФ  се проведе регулярна 

работна среща между ръководители на звена 

за вътрешен одит от министерства и други 

централни ведомства и ДМКВО, в 

изпълнение на функциите си по координация 

и хармонизация на дейността по ВО в ПС, на 

която бяха обсъдени и основните акценти 

при създаването и функционирането на 

одитни комитети  в публичния сектор. 

 

ШПФ проведе 3 обучения, свързани с 

дейността на Одитните комитети в 

публичния сектор. 

 

За периода на действие на Стратегията в 

програмата на ИВОБ традиционно бе 

включена темата: „Одитни комитети (ОК) и 

колективните органи на управление“. 

Темата за Одитните комитети присъства в 

програмата на Националната конференция 

на вътрешните одитори – 2018 и 2019 г. 

2.3. Утвърждаване 

прилагането на 

Международни 

стандарти за 

професионална 

практика по вътрешен 

одит (МСПП по ВО). По 

този начин ще се 

избегне необходимостта 

от актуализация на 

нормативни изисквания 

при всяка промяна на 

Международните 

стандарти. Дирекция 

МКВО ще предоставя 

1. Проведени обучения на 

вътрешните одитори, 

относно практическото 

прилагане на 

Международните 

стандарти за 

професионална практика 

по вътрешен одит (МСПП 

по ВО) и добрите 

одиторски практики. 

 

2. Актуализиран Наръчник 

за вътрешен одит в 

съответствие с МСПП по 

ВО. 

Резултат 2 по 

Стратегическа цел № 2 

от Стратегията-  

Актуализирана 

методология, 

съответстваща на 

действащите 

Международни 

стандарти за 

професионална 

практика по вътрешен 

одит и добрите 

международни 

практики в областта. 

2018 г., 2019 

г. и  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

В изпълнение на заложените дейности и 

индикатори по административен договор по 

ОПДУ, министерството чрез дирекция 

„Методология на контрола и вътрешен одит“ 

организира провеждането на 6 обучения, 

финансирани по проекта с целева група 

вътрешни одитори и лица на ръководни 

длъжности от публичния сектор. 

На обученията бяха представени 

актуализираните указания в областта на 

финансовото управление и контрол в 

публичния сектор, в т.ч. указанията за 

осъществяване на предварителен контрол за 

законосъобразност в организациите от 

публичния сектор и новите моменти в 

МФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньор

и: ШПФ, 

ИПА, 

ИВОБ и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

методически указания 

под формата на нов 

НВО, с оглед 

особеностите на 

организациите от 

публичния сектор в 

България. 

Наръчника за вътрешен одит, актуализиран 

спрямо Международната рамка за 

професионална практика по вътрешен одит. 

 

През 2018 г. в програмата на ИВОБ бе 

включено обучението „Международните 

професионални практики по вътрешен одит 

(IPPF) след промените от 2017 г.“. 

През 2020 г. заедно с 11 европейски 

института ИВОБ финализира разработката 

на интерактивно приложение, наречено 

„Сара“, чиято цел е да подпомогне 

вътрешните одитори да разберат 

Международните стандарти за 

професионална практика по вътрешен одит 

по един забавен и практичен начин. 

Приложението е достъпно за членовете на 

ИВОБ, всички заинтересовани и студентите 

на няколко езика, сред които и български. 

 

В ШПФ са проведени обучения за 

практическото прилагане на 

Международните стандарти за 

професионална практика по вътрешен одит – 

5 бр. 

 

 

2.Утвърден Наръчник за вътрешен одит със 

Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. 

2.4. Поддържане на 

висока компетентност, 

знания и умения на 

вътрешните одитори 

чрез програми за 

обучения и 

квалификация, в т.ч. 

определяне на 

изисквания и критерии, 

по които притежателите 

на сертификат 

1. Проведени обучения за 

ВО и РВО относно 

системите по вътрешен 

контрол, в т.ч. за вътрешен 

одит. 

 

2. Предложение за 

промяна на ЗВОПС и 

произтичащите от него 

актове, в т.ч. за въвеждане 

на критерии, относно 

Резултат 3 по 

Стратегическа цел № 2 

от Стратегията-  

Постигане на висока 

компетентност на 

вътрешните одитори, 

съответстваща на 

увеличаващото се ниво 

на изискванията за 

изпълнение на 

дейностите по 

2018 г., 2019 

г. и  2020 г. 

 

 

 

2019 г. 

В качеството си на партньор по изълнението 

на Стратегическите цели, 

за периода 2018-2020 г. в ИПА са проведени 

общо 54 обучения. По темата „Одит на 

средствата от ЕСИФ. Налагане на финансови 

корекции“ са проведени 10 обучения, от 

които 1 в е-форма. Проведени са 12 обучения 

на тема „Вътрешен контрол“, 9 относно 

„Законодателство и методология по 

финансово управление и контрол“, от които 

2 в е-форма.Осъществени са 4 обучения на 

 МФ 

 

 

 

 

Партньор

и: ШПФ, 

ИПА, 

ИВОБ и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

„Вътрешен одитор в 

публичния сектор“ да 

доказват продължаващо 

професионално 

обучение след 

придобиването на 

сертификата. 

поддържането на 

сертификат „Вътрешен 

одитор в публичния 

сектор“. 

вътрешен одит и 

осигурена система от 

мерки за мотивиране на 

експертите по вътрешен 

одит и контрол, 

включително чрез 

подходящо 

възнаграждение, 

обучение и 

възможности за 

професионално 

развитие. 

тема „Финансово управление на програми по 

ЕСИФ“, 3 на тема „Борба с измами при 

усвояване на средства от ЕСИФ. Системи за 

измерване на риска от измами“ и 16 

обучения, свързани с „Управление на риска“, 

от които 7 в е-форма. 

 

През 2018 г. ИВОБ проведе общо 31 

обучения и 2 конференции относно 

системите по вътрешен контрол, в т.ч. за 

вътрешен одит. През 2019 г. на тази тема са 

проведени  32 обучения и 2 конференции, а 

през 2020 г.  общо 27 обучения и 1 

конференция. 

 

В ШПФ са проведени 61 обучения относно 

системите по вътрешен контрол, в т.ч. за 

вътрешен одит. 

 

2.Направени бяха промени в ЗВОПС (чл.19, 

ал.4), където в случай че сертификатът 

„вътрешен одитор в публичния сектор“, 

издаден от министъра на финансите, е 

придобит повече от 3 години преди 

назначаването на длъжност вътрешен одитор 

или ръководител на вътрешния одит и 

лицата не са извършвали дейност в областта 

на вътрешния или външния одит повече от 

три години преди назначаването им, същите 

следва да са преминали поне 3 

професионални обучения в областта на 

вътрешния одит през последните две години 

преди назначаването им, чрез ЗИД на 

ЗФУКПС и приети на 13 декември 2018 г. 

С направените изменения на Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор  (Обн., 

ДВ., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 

01.01.2020 г.) се отмениха разпоредбите, 

отнасящи се до задължението на 

ръководителя на организацията да осигури 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

средства и условия за текущо 

професионално обучение и развитие на 

служителите от звеното за вътрешен одит 

(чл. 16, ал. 3), както и задължението на 

ръководителя на вътрешния одит и 

вътрешните одитори да участват в поне едно 

професионално обучение годишно (чл. 31, 

ал. 6). 

Отмени се и разпоредбата на чл. 19, ал. 4 от 

ЗВОПС, чрез която се поставят 

допълнителни изисквания при назначаването 

на вътрешни одитори, чийто сертификат 

„вътрешен одитор в публичния сектор“ е 

придобит повече от три години преди 

назначаването им като вътрешни одитори и 

за този период те не са извършвали дейност 

в областта на вътрешния или външния одит, 

да са преминали професионални обучения 

и/или да са били лектори в областта на 

вътрешния одит, с обща продължителност не 

по-малко от 20 часа. 

Следва да се подчертае, че горепосочените 

промени в ЗВОПС бяха внесени от народен 

представител като допълнения към 

заключителните разпоредби на приетия на 

първо гласуване законопроект за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г., 

внесен от Министерския съвет. 

Предложенията не бяха обект на обществено 

обсъждане и по тях дирекция „Методология 

на контрола и вътрешен одит“ изрази своето 

отрицателно становище като такива, които 

не способстват за подобряване на нивото на 

компетентност на вътрешните одитори в 

публичния сектор. 

2.5. Разработване на 

съвместни програми за 

обучение с НПО в 

областта на ВК и ВО, в 

т.ч. координиране и 

Проведени съвместни 

обучения с ИВОБ  относно 

дейността по вътрешен 

одит. 

Резултат 3 по 

Стратегическа цел № 2 

от Стратегията-  

Постигане на висока 

компетентност на 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

Университетът за национално и световно 

стопанство (УНСС) е в сътрудничество с 

Института на вътрешните одитори в 

България (ИВОБ) и от 2019 г. стартира 

магистърска програма „Вътрешен одит“ с 

МФ  

ИВОБ 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

подпомагане на 

обученията на  

ръководителите на 

организациите, 

ръководителите на 

вътрешния одит и на 

вътрешните одитори. 

вътрешните одитори, 

съответстваща на 

увеличаващото се ниво 

на изискванията за 

изпълнение на 

дейностите по 

вътрешен одит и 

осигурена система от 

мерки за мотивиране на 

експертите по вътрешен 

одит и контрол, 

включително чрез 

подходящо 

възнаграждение, 

обучение и 

възможности за 

професионално 

развитие. 

продължителност 1 учебна година. 

 

В периода 19-20 ноември 2020 г. 

представители на  дирекция „Методология 

на контрола и вътрешен одит” взеха участие 

като лектори в Национална конференция на 

вътрешните одитори, съвместно с ИВОБ. 

Осъществи се и професионална среща на 

вътрешните одитори в периода 21-22 юни 

2018 г., в която взеха участие ДМКВО и 

ИВОБ. 

 

 

2.6. Подобряване на 

ефикасността на 

вътрешния одит чрез 

минимизиране на 

дублирането на 

дейности с други 

контролни функции в 

организацията, 

например 

инспекторатите. Ясно 

разграничаване на 

правомощията за 

контрол на отделните 

звена, съгласуване на 

годишни планове и 

програми, използване на 

резултати от работата, 

оценка на качеството и 

оценка на нивото на 

надеждност на 

информацията.  

1. Проведени работни 

срещи/семинари за 

популяризиране и 

правилно разбиране на 

позицията на 

Международния институт 

на вътрешните одитори 

(the IIA), относно „Трите 

линии за защита на 

ефективната система за 

управление на риска и 

контрол“ за точното 

дефиниране и 

разпределение на 

специфичните роли на 

всички компетентни 

контролни органи в 

организациите от 

публичния сектор. 

 

2. Проведени работни 

срещи с РВО, 

Резултат 4 по 

Стратегическа цел № 2 

от Стратегията- 

Максимална 

ефективност на 

дейностите, 

изпълнявани от 

различни контролни 

органи в рамките на 

съответните им 

функции. 

 

 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведени 2 онлайн обучения-уебинари 

чрез платформа за онлайн видео-връзка на 

тема „Промените и спецификите на 

Указанията за управление на риска“ на 28 

април 2020 г. и на 30 април 2020 г. 

Представена беше и възможност и за панел 

за отговори на въпроси, зададени от 

участниците. Лектор беше ръководителят на 

екипа, изготвил проекта на актуализираните 

методологии, г-н Тодор Янкулов. 

 

 В ШПФ са проведени 61 обучения в 

областта на вътрешния контрол, в т.ч. и на 

вътрешния одит. 

 

При изготвянето на Годишните планове за 

одитната дейност на ЗВО, Сметна палата 

споделя  пълна информация относно  

външните одити и проверки, които са 

планирани да бъдат извършени по 

отношение на дейности в Сметната палата за 

съответните години, с цел намаляване 

МФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньор

и:  

ШПФ, 

ИПА, 

ГИ на МС, 

См.П, ИА 

ОСЕС, 

АДФИ, 

АОП,  

ИА 

СОСЕЗФ 



 18 

 

Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

ръководители на 

Инспекторати и др. 

контролни органи за 

обсъждане решенията на 

Консултативния съвет по 

контрол и ВО за 

разграничаване на 

правомощията, 

съгласуване на планове и 

програми за контрол.  

дублирането на дейности. 

 

2.  Проведено е работно заседание на 

Консултативния съвет през м.септември 

2018 г., на което е обсъден проекта на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за 

финансово управление и контрол в 

публичния сектор и Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор с членовете на 

съвета. Обсъдени са  предложения за 

промени в посока ограничаване 

възможността за дублиране на функции, 

усилия и ресурси, както и такива, чрез които 

да се засили административнонаказателната 

отговорност в ЗВОПС. 

За избягване дублирането при 

осъществяване на контрол в областта на 

обществените поръчки, АДФИ и Сметна 

палата си сътрудничат при разработване и 

съгласуване на годишните планове и 

програми на институциите. Посредством 

механизми за обмен на информация Сметна 

палата и АДФИ избягват дублиране на 

контролните си функции като обхват и време 

на изпълнение. 

2.7. Активно 

популяризиране на 

дейността по ВО и 

подобряване на 

комуникацията и 

взаимодействието с 

ръководните и други 

длъжностни лица в 

организациите с цел 

постигане на по-добро 

разбиране относно 

дейността по ВО. 

1. Проведени обучения, 

работни срещи, семинари, 

конференции за прилагане 

и спазване на  

законодателството и 

методологията, 

регламентиращи дейността 

по вътрешен одит в 

организациите от 

публичния сектор.  

 

2. Разработена и 

публикувана в 

специализирани издания и 

на електронната страница 

Повишена ефективност 

на дейността по 

вътрешен одит в 

организациите от 

публичния сектор.  

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

В качеството си на партньор по изълнението 

на Стратегическите цели, 

за периода 2018-2020 г. в ИПА са проведени 

общо 54 обучения. По темата „Одит на 

средствата от ЕСИФ. Налагане на финансови 

корекции“ са проведени 10 обучения, от 

които 1 в е-форма. Проведени са 12 обучения 

на тема „Вътрешен контрол“, 9 относно 

„Законодателство и методология по 

финансово управление и контрол“, от които 

2 в е-форма.Осъществени са 4 обучения на 

тема „Финансово управление на програми по 

ЕСИФ“, 3 на тема „Борба с измами при 

усвояване на средства от ЕСИФ. Системи за 

измерване на риска от измами“ и 16 

МФ Партньор

и:  

ШПФ, 

ИПА,  

НСОРБ и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

на МФ на образователна 

информация, относно 

същността и ползите от 

ефективен вътрешен одит 

за организациите от 

публичния сектор. 

обучения, свързани с „Управление на риска“, 

от които 7 в е-форма. 

 

 В ШПФ са проведени 40 обучения по 

вътрешен контрол, вкл. И вътрешен одит. 

 

 Министерството на финансите е 

бенефициент по административен договор № 

BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Добро 

управление" (ОПДУ) 2014 - 2020 г. чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнението на проект 

№ BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование 

„Усъвършенстване на системите за 

финансово управление и контрол и 

функцията по вътрешен одит в публичния 

сектор“. Проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Добро управление“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

В изпълнение на заложените цели и 

индикатори, министерството чрез дирекция 

„Методология на контрола и вътрешен одит“ 

организира 3 регионални срещи. В целевата 

група на участниците в срещите бяха 

предвидени лица на ръководни длъжности, 

вътрешни одитори и финансови контрольори 

в публичния сектор. 

Бяха представени проучените в рамките на 

проекта добри практики в областта на 

финансовото управление и контрол в 

публичния сектор, в т.ч. и в областта на 

вътрешния одит, във водещи страни от 

Европейския съюз. Представен беше и 

анализ на текущото състояние на 

финансовото управление и контрол в 

публичния сектор, в т.ч. и вътрешния одит в 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

България. На вниманието на участниците 

бяха представени  проектите на изготвените 

предложения за промени на 

законодателството в областта на вътрешния 

контрол, както и предложенията за 

актуализиране на методологията за вътрешен 

контрол, в т.ч. и вътрешен одит. 

 

В изпълнение на заложените дейности и 

индикатори беше организирано 

провеждането на 14 обучения, 3 от които 

работни срещи, финансирани по проекта. На 

4 от тях бяха представени новите моменти в 

Наръчника за вътрешен одит. На 3 обучения 

с целева група вътрешни одитори и лица на 

ръководни длъжности бяха представени 

актуализираните указания в областта на 

финансовото управление и контрол в ПС, в 

т.ч. указанията за осъществяване на 

предварителен контрол за законосъобразност  

в организациите от ПС. На 6 обучения 

присъстваха и финансови контрольори и 

лица на ръководни длъжности от ПС, като 

темата отново беше актуализираната 

методология по ФУК с акцент върху 

предварителния контрол. 

 

Проведен е уебинар-обучение на тема „Одит 

на Информационните технологии и техники 

при провеждането му“ на 21 май 2020 г., 

където лектор беше г-н Тодор Янкулов - 

Ръководител на екипа, изготвил проекта на 

актуализираните методологии. Дискутирани 

бяха различни въпроси, свързани с обхвата 

(информационната сигурност, общи и 

application контроли) цели, специфична 

експертиза, която е необходима, как и защо 

могат да бъдат проверявани компоненти на 

ИТ средата в една организация – базови 

теми, които да повишат разбирането на 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

одиторите. Предвид факта, че одитните 

ангажименти за увереност, по отношение на 

ИТ среда и инфраструктура са най-рядко 

прилагани, а в същото време значението на 

ИТ технологиите в публичния сектор 

нараства, бяха дискутирани и допълнително 

възникнали въпроси. 

 

2. Периодично е публикувана образователна 

информация относно същността и ползите от 

ефективен вътрешен одит за организациите 

от публичния сектор на ИСФУКВО, 

синхронизиране на практики по прилагането 

на методологията, както и в специализирано 

списание, издадено от ИВОБ „Вътрешен 

одитор“- Глобални перспективи за 

развитието на професията. 

2.8. Организиране на 

работни срещи и 

съвместни инициативи 

по проблемите на 

вътрешния одит в 

публичния сектор с 

професионални 

организации и други 

заинтересовани лица, в 

т.ч. провеждане на 

срещи с ръководители 

на бюджетни 

организации по 

въпросите на вътрешния 

одит. 

Проведени работни 

срещи/семинари/конферен

ции за обсъждане на 

текущи проблеми, 

тенденции и 

нововъведения, 

координиране и 

хармонизиране дейността 

по вътрешен одит. 

 

Повишена ефективност 

на дейността по 

вътрешен одит в 

организациите от 

публичния сектор. 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

На ежегодната работна среща на 

ръководителите на звената за вътрешен одит 

от министерства и други централни 

ведомства и дирекция „Методология на 

контрола и вътрешен одит“ на 

Министерството на финансите, бе 

представен осъществения от Звеното за 

вътрешен одит в Сметната палата одитен 

ангажимент за киберсигурността. 

Такъв одитен ангажимент се осъществява за 

първи път от вътрешни одитори в публичния 

сектор. Одитният ангажимент е за 

консултиране като на базата на разрешена 

симулирана кибератака на компютърната 

система на Сметната палата е направена 

оценка на нейната сигурност чрез тест за 

проникване (penetration testing) 

Ръководителят на ЗВО на Сметната палата 

бе поканен във форум на тема: „GDPR – 

следващото ниво в защитата на лични данни. 

Готови ли сме за това предизвикателство?”, 

организиран от ИВОБ, за да представи своя 

опит пред ръководители на звена за 

МФ Партньор

и:    

, ИДЕС, 

АПИ, 

ШПФ, 

ИПА, 

НСОРБ, 

См.П и др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

вътрешен одит в публичния сектор относно 

извършвен одитен ангажимент на личните 

данни по новия Регламент General data 

protection regulation (GDPR), който бе обект 

на задължителен одит в публичния сектор за 

следващата година. 

 

 

На 21 и 22 февруари 2019 г. в гр. Казанлък 

беше проведена Национална среща на 

общинските предприятия и търговски 

дружества, организирана от Националното 

сдружение на общините в РБ и неговото 

търговско дружество „НСОРБ-Актив“ 

ЕООД, като целта на срещата беше да се 

запознаят участниците, представители на 

местната власт – управители и ръководители 

на общински предприятия и търговски 

дружества, председатели на общинския 

съвет и общински съветници, ресорни зам.-

кметове и др. с възможностите на вътрешния 

одит и системите за финансово управление и 

контрол за по-ефективно управление на 

общинските предприятия и търговските 

дружества.. 

 

НСОРБ организира работна среща в периода 

31 май-2 юни 2018 г. в к.к. Албена на тема 

„Национална среща на финансистите от 

общините“, на която представители от 

ДМКВО представиха теми, свързани със 

системите за финансово управление и 

контрол и за дейността по вътрешен одит в 

организациите от публичния сектор и др. 

актуални въпроси. 

 

Участие на директора на ДМКВО и 

ръководителя на Инспектората в 

Национално съвещание на служителите на 

АДФИ, проведено в периода 19.06-
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

20.06.2018 г. в Боровец, където са обсъдени 

актуални проблеми от областта на 

вътрешния контрол и неговото възприятие в 

публичния сектор, практики от ИА ОСЕС 

относно нарушения на законодателството по 

обществени поръчки, презентиране на 

извършени финансови инспекции и 

резултатите от тях. 

 

Участие на служители от ДМКВО в работна 

среща, организирана от служителите от 

дирекция „Вътрешен одит“ ЦУ на НАП в к.к. 

Боровец в периода 16-18 декември 2019 

г.Участници в срещата са били вътрешни 

одитори на НАП, вкл. Директор; служители 

на ДМКВО и представител от Агенция 

Митници. Обсъдени са въпроси, свързани с 

етиката, кибер сигурността, рисковете, 

анализ на стратегически план, както и 

въпроси, свързани с актуализацията на 

Наръчника по ВО. 

 

Участие в работна среща, организирана от 

НОИ с финансови контрольори от системата 

на НОИ в периода 25-26 февруари 2019 г. в 

с. Баня. На срещата са дискутирани добри 

практики и новости във връзка с годишното 

докладване и функциите на системите за 

финансово управление и контрол в 

публичния сектор и дадените препоръки от 

дирекция „Вътрешен одит“ по извършен 

одитен ангажимент по приоритетна област, 

свързана с предварителния контрол за 

законосъобразност. Представител от 

ДМКВО е запознал участниците в срещата с 

направените допълнения и изменения в 

ЗФУКПС и в ЗВОПС. Дебатирани са и 

актуални въпроси от извършените одитни 

ангажименти през 2018 г., както и 

предстоящите одитни ангажименти за 2019 г. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

 

Проведена е съвместна работна среща с 

вътрешни одитори от звената за вътрешен 

одит в системата на МФ, във връзка с 

осъществяването на функцията по вътрешен 

одит в МФ и необходимостта от провеждане 

на наблюдение, както и адекватна и текуща 

координация със звена за вътрешен одит във 

Второстепенни разпоредители с бюджет към 

МФ, инициирана от ДМКВО в периода 

29.05-31.05.2019 г. в гр. Поморие. Основната 

цел на събитието е била обсъждането на 

актуални въпроси, свързани с новите 

моменти в законодателството, регулиращо 

дейността по вътрешен одит и вътрешен 

контрол, както и обмен на добри практики и 

опит в областта на одитната дейност.  

 

Участие в организирана от НОИ работна 

среща на служител от ДМКВО като лектор 

на тема „Годишно докладване на 

състоянието на системите за финансово 

управление и контрол в НОИ  за 2017 г., 

проведена в периода 12-13 февруари 2018 г. 

в Хасковски Минерални бани. Обсъдени са 

актуални проблеми в областта на вътрешния 

контрол и вътрешен одит, като ДМКВО 

представи методологична помощ на 

вътрешните одитори и финансови 

контрольори в системата на НОИ при 

изпълнение на задълженията им, 

произтичащи от ЗФУКПС и ЗВОПС.  

 

Проведени 3 регулярни работни срещи 

между ръководители на звена за вътрешен 

одит от министерства и други централни 

ведомства и ДМКВО в МФ, в изпълнение на 

функциите по координация и хармонизация 

на дейността по вътрешен одит в публичния 

сектор, организирани от ДМКВО  в периода 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

2018-2020 г. в МФ. На срещите са 

дискутирани основни теми, свързани с 

изпълнението на дейностите по проект 

„Усъвършенстване на системите за 

финансово управление и контрол и 

функцията по ВО в ПС, финансиран по 

ОПДУ; изпълнението на проекта за 

създаването и функционирането на одитните 

комитети в организациите от публичния 

сектор, финансиран от ЕС по Програма за 

подкрепа на структурните реформи за 

периода 2017-2020 г.; обсъдени са 

последните към момента промени в ЗВОПС; 

установени проблеми при работата на 

вътрешните одитори в звената за вътрешен 

одит; създадени са дискусии по пракитата, 

свързана с изграждането и функционирането 

на одитни комитети в публичния сектор, 

съгласно ЗВОПС и Наредбата за 

процедурата за определяне състава и 

дейността на одитните комитети в 

организациите от публичния сектор; 

обсъждане на утвърдените от министъра на 

финансите Указания за приоритетни цели и 

области за одитиране при планиране на 

дейността по вътрешен одит за съответната 

година; осъществяването на предварителен 

контрол за законосъобразност и дискусии за 

постигането на по-ефективен и ефикасен 

предварителен контрол за 

законосъобразност. И на трите срещи е 

представян етапа по изпълнението на 

Стратегията за развитие на ВК в ПС на РБ 

2018-2020 г. 

 

Министерството чрез дирекция 

„Методология на контрола и вътрешен одит“ 

организира 3 регионални срещи, в 

изпълнение на заложените цели и 

индикатори по проекта по ОПДУ. В целевата 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

група на участниците в срещата бяха 

предвидени лица на ръководни длъжности, 

вътрешни одитори и финансови контрольори 

в публичния сектор. 

 

2.9. Подобряване 

качеството на 

извършените одитни 

ангажименти и 

насочване на дейността 

по вътрешен одит към 

значимите за 

организацията дейности 

и процеси, в т.ч:  

 приоритетно 

извършване на 

одитни дейности на 

ефективността на 

публичните разходи 

в съответните 

организации от 

публичния сектор, 

оценка на степента 

на постигане на 

планираните цели и 

резултати, 

включително 

съставянето и 

изпълнението на 

програмни бюджети; 

 извършване на 

одитни дейности по 

отношение на 

въведените 

информационни 

системи и 

технологии в 

организациите от 

публичния сектор. 

Дадени указания от 

министъра на финансите 

за приоритетни цели и 

области за одитиране при 

планиране на дейността по 

вътрешен одит, във връзка 

с  чл.48, ал.2, т.3 от 

ЗВОПС. 

Повишена ефективност 

и качество на 

дейността по вътрешен 

одит в организациите 

от публичния сектор. 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

 

 

      

 

В изпълнение на чл. 48, ал. 3 от ЗВОПС, 

министъра на финансите утвърди Указания 

за приоритетни цели и области за одитиране 

при планиране на дейността по вътрешен 

одит за 2018 г. Задължението за изпълнение 

на одитния ангажимент обхвана две области: 

1. Политиката за защита на личните данни и 

личната неприкосновеност; 2. 

Осъщественият предварителен контрол за 

законосъобразност в организацията. 

Приоритетната цел и област за одитиране 

при планиране дейността по вътрешен одит 

за 2019 г. е „Стопанисване и управление на 

обектите с представителни и социални 

функции“, касаеща одитните звена, чиито 

организации притежават обекти публична 

или частна държавна/общинска собственост. 

При планиране на дейността по вътрешен 

одит за 2020 г. се включи изпълнението на 

одитен ангажимент за увереност с цел: „ 

Оценка и анализ на процеса по 

администриране на приходи в общините по 

Закона за местните данъци и такси“. 

През 2020 г. бяха утвърдени и изпратени и 

указания за приоритетни цели и области за 

одитиране при планиране на дейността по 

вътрешен одит за 2021 г., където 

приоритетната област за одитиране е 

изпълнението на одитен ангажимент за 

консултиране, обхващащ процеса по 

актуализиране на действащите писмени 

политики и процедури в съответствие с 

новите моменти в методологията по 

вътрешен одит.  

 

МФ 
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След обобщаване на постъпилата 

информация от дирекция МКВО за всяка 

приоритетна цел са изготвени доклади до 

министъра на финансите, в които са 

представени анализираните резултати от 

зивършените одитни ангажименти, съгласно 

Указанията за приоритетни цели и области 

за одитиране при планиране на дейността по 

вътрешен одит. Обобщената информация за 

ясяка отделна приоритетна област към 

конкретната година е описана и в 

Консолидираният годишен доклад за 

вътрешен контрол в ПС в РБ за конкретната 

година. 

 

Подобряване качеството на извършените 

одитни ангажименти и насочване на 

дейността по вътрешен одит към значимите 

за организацията дейности и процеси е цел 

от Стратегически план на звеното за 

вътрешен одит в Сметната палата за периода 

2019-2020 г. Предприети са необходимите 

действия от звеното за вътрешен одит за 

насочване на усилия  към високо рискови 

области- одити на информационните 

системи, информационната сигурност и 

провеждане на ключови обучения. 

2.10. Насоченост на 

предоставяните от 

вътрешния одит 

препоръки към добавяне 

на стойност за 

организацията. 

1. Проведени работни 

срещи/семинари за 

обучение на вътрешните 

одитори, насочени към 

планиране и извършване 

на дейности, носещи полза 

за организацията. 

 

2. Извършени анализи на 

резултатите, отразени в 

докладите за външните 

оценки за осигуряване на 

качеството на одитната 

Добавяне на стойност 

за организациите от 

публичния сектор чрез 

осъществяване на 

дейността по вътрешен 

одит.  

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

1.Проведена работна среща на вътрешните 

одитори от звеното за вътрешен одит в 

системата на МФ, във връзка с 

осъществяването на функцията по вътрешен 

одит в МФ и необходимостта от провеждане 

на наблюдение, както и адекватна и текуща 

координация със звената за вътрешен одит 

от второстепенните разпоредители с бюджет 

към МФ и търговски дружества с над 50 на 

сто държавно участие в капитала, в които 

правата за собственост на държавата се 

упражняват от министъра на финансите и 

инициирана от ДМКВО на 20.01.2020 г. 

МФ 

 

 

 

 

Партньор

и:  

ШПФ, 

ИПА,  

ИВОБ и 

др. 
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дейност.  Основната цел  на срещата беше 

обсъждането на актуални въпроси, свързани 

с годишното докладване на дейността по 

вътрешен одит за 2019 г. и планирането на 

одитната дейност за 2020 г. Имаше и 

дискусия, свързана с настъпилите промени в 

законодателството, касаещи дейността по 

вътрешен одит, както и приоритетните 

области и предизвикателства в одитната 

дейност за 2020 г. 

 

В качеството си на партньор по изълнението 

на Стратегическите цели, 

за периода 2018-2020 г. в ИПА са проведени 

общо 54 обучения. По темата „Одит на 

средствата от ЕСИФ. Налагане на финансови 

корекции“ са проведени 10 обучения, от 

които 1 в е-форма. Проведени са 12 обучения 

на тема „Вътрешен контрол“, 9 относно 

„Законодателство и методология по 

финансово управление и контрол“, от които 

2 в е-форма.Осъществени са 4 обучения на 

тема „Финансово управление на програми по 

ЕСИФ“, 3 на тема „Борба с измами при 

усвояване на средства от ЕСИФ. Системи за 

измерване на риска от измами“ и 16 

обучения, свързани с „Управление на риска“, 

от които 7 в е-форма. 

 

ИВОБ проведе семинари за обучение на 

вътрешните одитори, насочени към 

планиране и извършване на дейности, 

носещи полза за организацията през периода 

на действие на Стратегията на следните 

теми: 

През 2018 г.:“Одит на корпоративната 

култура“; “ Добри практики по отношение на 

дейността по вътрешен одит“; 

"Корпоративна социална отговорност – 

теория, отчетност и одит" 
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През 2019 г.: „Одит на функциите по 

комуникация, връзки с обществеността и 

маркетинг в организацията“; „Одит на 

човешките ресурси и риска свързан с хора“ 

През 2020 г.:„Далновидният вътрешен 

одитор“; „Одит на култура и етика в 

организацията“; „Организацията при 

извънредно положение“. 

 

ШПФ проведе 61 обучения, насочени към 

планиране и извършване на дейности, 

носещи полза за организацията. 

 

2. Дирекция „Методология на контрола и 

вътрешен одит“ в Министерството на 

финансите в изпълнение на функциите си, 

свързани с наблюдение и контрол при 

извършване на външни оценки за 

осигуряване на качеството на одитната 

дейност, следи за спазване изискванията на 

Наредба за условията, реда и начина за 

извършване на външни оценки за 

осигуряване качеството на одитната дейност 

и периодично публикува информация за 

извършените по реда на Наредбата външни 

оценки в ИСФУКВО. Ежегодно отдел 

„Методология на контрола“ извършва анализ 

на резултатите, отразени в докладите за 

външните оценки за осигуряване на 

качеството на одитната дейност, като 

информацията се включва в Консолидирания 

годишен доклад за вътрешния контрол в 

публичния сектор. 

2.11. Наблюдение и 

контрол при извършване 

на външни оценки за 

осигуряване на 

качеството на одитната 

дейност от страна на 

МФ, като допълнителна 

1. Разработени и 

актуализирани процедури,  

указания, методология за 

наблюдение и контрол на 

извършените външни 

оценки от независими 

оценители. 

Повишена ефективност 

и качество на 

извършване на 

външните оценки на 

качеството на 

дейността по вътрешен 

одит в организациите.   

2019 г. - 2020 

г. 

 

 

 

 

 

В резултат на извършения анализ за спазване 

изискванията на Наредбата за 2019 г., през 

2020 г. дирекция МКВО предприе действия 

по установяване на конкретните причини по 

отношение на организациите, които са в 

нарушение на законовите изисквания за 

извършване на външна оценка в 

МФ 
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гаранция за надеждност 

при извършването им. 

 

2. Организирани и 

проведени обучения на 

независими оценители за 

извършване на външни 

оценки на качеството на 

дейността по вътрешен 

одит в организациите.   

 петгодишния период от създаването на 

звеното или от последната извършена 

външна оценка. 

 Стратегическа цел № 3:  Ефективна координация между контролните органи 

3.1. Изграждане на 

Консултативен съвет по 

контрол и одит в 

публичния сектор при 

ясно разделение на 

функциите и 

отговорностите, и 

подобряване на 

координацията и 

взаимоотношенията 

между основните 

органи-Министерството 

на финансите, Сметната 

палата, Агенция за 

държавна финансова 

инспекция, 

Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от 

Европейския съюз“, 

Изпълнителна агенция 

„Сертификационен одит 

на средствата от 

европейските 

земеделски фондове“, 

Агенцията за 

обществени поръчки и 

Главния инспекторат 

към МС. 

1. Проведени заседания и 

взети решения на  

Консултативен съвет (КС) по 

контрол и одит в публичния 

сектор към министъра на 

финансите.  

  

2.Извършени дейности от 

компетентните контролни 

органи за изпълнение 

решенията, приети на 

Консултативния съвет. 

Резултат 1 и 2 по 

Стратегическа цел № 

3 от Стратегията-  

Постигане на 

оптимално 

взаимодействие и 

координация на 

дейността на 

институциите и 

структурните звена, 

които имат 

контролни функции 

по отношение на 

публичния сектор. 

Значително 

ограничена 

възможност за 

дублиране на усилия 

и на ресурси. 

 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

 

 

 

1.Консултивния съвет е създаден и действа с 

РМС № 662 от 1 ноември 2017 г. При 

изработването на държавната политика в 

областта на вътрешния контрол в публичния 

сектор, Съветът съдейства с предлагане на 

решения за: 

- ясно рзделение на дейностите и 

отговорностите на контролните институции 

и функции в публичния сектор на страната; 

- подобряване на координацията и 

взаимоотношенията между основните 

контролни органи – Главен инспекторат, 

Агенция за държавна финансова инспекция, 

Сметна палата, Изпълнителна агенция „Одит 

на средствата от Европейския съюз“, 

Изпълнителна агенция „Сертификационен 

одит на средствата от Европейските 

земеделски фондове“ и звената за вътрешен 

одит, в т.ч.: координиране и синхронизиране 

на приложимото законодателство и 

методология, в т.ч. даване на предложения за 

промяна при необходимост; координиране и 

синхронизиране на годишните планове и 

обмяна на информация за резултатитите от 

тяхната дейност; предложения за съвместни 

проверки от  контролните органи и 

структурни звена с контролни функции, 

когато това е приложимо и възможно. 

Необходимите контакти с международни 

партньори и др 

Проведени са 5 заседания в периода 2018-

МФ, См.П, 

АДФИ, ИА 

ОСЕС, ИА 

СОСЕЗФ, 

АОП и ГИ на 

МС 
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2020 г. Взетите решения на заседанията са 

описани в Протокол след всяко едно от тях, 

който е представен на министъра за 

одобрение и на членовете на 

Консултативния съвет за сведение.  

 

 

2. Проведено е работно заседание на 

Консултативния съвет през м.септември 

2018 г., на което е обсъден проекта на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за 

финансово управление и контрол в 

публичния сектор и Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор с членовете на 

съвета. Обсъдени са  предложения за 

промени в посока ограничаване 

възможността за дублиране на функции, 

усилия и ресурси, както и такива, чрез които 

да се засили административнонаказателната 

отговорност в ЗВОПС. 

 
На работно заседание през м. април 2019 г. 

на Консултативния съвет беше заложено в 

дневния ред изготвянето на План за действие 

към разработен Функционален анализ на 

политиката в областта на контролната среда 

в публичния сектор, във връзка с проект „ 

Създаване на единни правила за провеждане 

на функционални анализи по хоризонтални и 

секторни политики“, финансиран от ОПДУ, 

съфинансиран от ЕС, чрез ЕСФ с 

бенефициент администрацията на 

Министерски съвет. ДМКВО изготви 

Матрица по образец, в която са отразени 

целите, приетите и отхвърлени препоръки и 

я представи на членовете на Консултативния 

съвет. Съвета прие за сведение Плана за 

действие към разработения Функционален 

анализ, представен от ДМКВО, която пое 

ангажимента да консолидира плановете за 
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действие и да представи обобщената 

информация на Министерски съвет. Бяха 

изпратени в електронен вариант образец на 

„План за действие – приложение №11 от 

Наръчника за прилагане на методологията за 

провеждане на функционален анализ за 

политиката в областта на контролната среда 

в публичния сектор“. Разгледана беше и 

Стратегията за развитие на Сметната палата 

за периода 2018 г. – 2022 г. 

 

На първото заседание за 2020 г., проведено 

видеоконферентно чрез платформата Zoom 

предвид влошената епидемиологичната 

обстановка в страната беше представена 

кратка обща информация относно 

Механизма за възстановяване и устойчивост 

(МВУ), чието управление е пряко от 

Европейската комисия в съответствие с реда 

и правилата на Финансовия регламент, като 

бенефициент е държавата членка. Чрез него 

на държавите членки ще се предоставят 

безвъзмездна финансова подкрепа и заеми, 

за да се подпомогнат публичните 

инвестиции и реформи, предвидени в 

националните планове за възстановяване и 

устойчивост, както и за смекчаване на 

последиците за обществото, причинени от 

кризата с COVID-19. На заседанието беше 

представена и презентация на 

новоразработен модул за последващ 

контрол, чрез който могат да се селектират и 

извършват проверки на обществените 

поръчки чрез Централна автоматизирана 

информационна система на електронните 

обществени поръчки (ЦАИС). Взе се 

решение от членовете на Консултативния 

съвет да се осъществи допълнителна 

комуникакация относно по-обстойно 

запознаване със системата в тестова среда, 



 33 

 

Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

както и осъществяване на допълнителна 

комуникация при необходимост в хода на 

изпълнение на МВУ. 

 

На всяко от проведените заседания са 

отчетени предприетите до момента мерки по 

изпълнението на приетата Стратегия за 

развитието на вътрешния контрол в 

публичния сектор и са приети за сведение от 

всички присъствали членове на заседанията. 

 

В съответствие с приетия през октомври 

2017 г. от 44-то Народно събрание Закона за 

изменение и допълнение на Закона за 

администрацията с Постановление № 93 на 

МС от 01.06.2018 г. беше приета Наредба за 

структурата и минималната численост на 

инспекторатите, реда и начина за 

осъществяване на дейността им и 

взаимодействието със специализираните 

контролни органи. Наредбата има за цел да 

осигури стабилитет и независимост на 

вътрешния административен контрол чрез 

въвеждане на обща система от единни 

правила и процедури за структурата, 

дейността и взаимодействието на 

ведомствените инспекторати с други 

контролни органи на държавната власт. С 

оглед повишаване ефективността на 

дейността на инспекторатите, в наредбата 

административният контрол е разграничен 

от другите видове контролна дейност. 

Относно практически важната тема за 

взаимодействието на инспекторатите със 

специализираните контролни органи, новата 

правна рамка допълнително ще даде своя 

принос за затвърждаване на 

координационната и водеща роля на Главния 

инспекторат за напредъка на цялостния 

административен контрол в държавата. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

Предвид установената добра практика, 

допълнителна предпоставка за стабилитета 

на административния контрол е 

предвиденото в наредбата взаимодействие на 

Главният инспекторат и инспекторатите  със: 

специализирани контролни органи, 

създадени по специални закони; 

специализирани държавни комисии и съвети 

за контрол в съответната област. Наредбата 

допуска ред, съгласно който при 

необходимост ръководителят на 

инспектората може да предложи на органа на 

власт включването в проверка на 

представители на специализирани контролни 

органи, създаден със специален закон. 

3.2. Сключване на 

рамково споразумение, 

описващо обхвата на 

отговорностите и 

функциите на отделните 

контролни органи, 

избягване на дублиране 

на ресурси и 

оптимизиране на 

законодателството в 

контролната област в 

публичния сектор. 

 

1. Сключено рамково 

споразумение с 

компетентните контролни 

органи, членове на КС. 

 

2. Координация на дейността 

по вътрешен контрол между 

компетентните контролни 

органи. 

Резултат 1 и 2 по 

Стратегическа цел № 

3 от Стратегията-  

Постигане на 

оптимално 

взаимодействие и 

координация на 

дейността на 

институциите и 

структурните звена, 

които имат 

контролни функции 

по отношение на 

публичния сектор. 

Значително 

ограничена 

възможност за 

дублиране на усилия 

и на ресурси. 

2018 г. 

 

 

 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

ИА СОСЕЗФ е сключила на 12.06.2017 г. 

безсрочно споразумение за сътрудничество с 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата 

от европейския съюз“ (ИАОСЕС). На база 

споразумението е извършено обучение на 

служители от ИА СОСЕЗФ, свързани с одит 

на системите, одит на операциите и 

годишното приключване, като е оказвана и 

методическа помощ на ИА СОСЕЗФ за 

качественото изпълнение на функциите на 

одитен орган по Програмата за морско дело 

и рибарство(ПМДР). 

Специфичните функции на ИА СОСЕЗФ не 

предполагат сключването по тяхна 

инициатива на споразумения с други членове 

от Консултативния съвет, тъй като прилага 

специфична методология за работа и следва 

да изпълнява изискванията на ЕК. 

 

АДФИ, съвместно със Сметна палата е 

разработила Ръководство за унифициране на 

последващия външен контрол в областта на 

обществените поръчки, упражняван от 

агенцията и Сметната палата, с което е 

въведен единен подход при идентифициране 

МФ, См.П, 

АДФИ, ИА 

ОСЕС, ИА 

СОСЕЗФ, 

АОП и ГИ на 

МС 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

на нарушенията и съответните последващи 

действия от контролните органи. Във връзка 

с осъществявания последващ контрол в 

областта на обществените поръчки, АДФИ е 

сключила споразумения с други институции 

и контролни органи: Агенция за обществени 

поръчки, Изпълнителна агенция „Одит на 

срдствата от Европейския съюз“, Комисия за 

защита на конкуренцията, КПКОНПИ. 

Взаимодействието и сътрудничеството 

между Сметна палата, от една страна, и 

АДФИ и ИА ОСЕС от друга страна, е 

регламентирано и в Споразумение,  

сключено между министъра на финансите и 

ръководителите на трите институции.  

 

Сметна палата има сключени рамкови 

споразумения между : 

1.Сметната палата и Министерството на 

финансите;  

2. Сметната палата, Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси, Комисията за защита на 

конкуренцията, Агенция за държавна 

финансова инспекция, Агенция по 

обществени поръчки, ИА „Одит на 

средствата от Европейския съюз и дирекция 

„Защита на финансовите интереси на 

Европейския съюз“; 

3.Сметната палата, Института на вътрешните 

одитори в България и Института на 

дипломираните експерт –счетоводители в 

България; 

4. Сметната палата и Националната агенция 

за приходите. 

3.3. Иницииране на 

регулярни срещи с 

представители на 

отделните контролни 

органи с оглед 

1. Провеждане на работни 

срещи на експертно ниво 

между представители на 

отделните контролни органи 

за обсъждане на 

Резултат 1, 2 и 4 по 

Стратегическа цел № 

3 от Стратегията-  

Постигане на 

оптимално 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

В отчетния период между АОП и АДФИ 

действа и се изпълнява „Споразумение за 

сътрудничество в областта на обществените 

поръчки“, (споразумението е от 2017 г.) 

чиято цел е контролните органи да 

ъ  

Партньор

и: СмП, 

АДФИ, 

ИА 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

координиране и 

синхронизиране на 

техните годишни 

планове, прилаганата 

методология и обмяна 

на информация за 

резултатите от тяхната 

дейност. 

подготовката и 

изпълнението на годишните 

планове, за обмен на 

информация за резултатите 

от контролната дейност и за 

подготовка на предложения 

до Консултативния съвет по 

контрол и одит в публичния 

сектор за подобряване на 

взаимодействието и 

координацията между 

контролните органи и 

предприемане на мерки за 

избягване на дублирането на 

контрола в публичния 

сектор“. 

 

2. Синхронизиране на 

практиката по прилагане на 

утвърдената методология в 

областта на вътрешния 

контрол и вътрешен одит в 

публичния сектор, което да 

надгради началното ниво на 

сътрудничество изразяващо 

се в обмен на информация. 

 

3. При необходимост 

извършване на предложения 

за оптимизиране на 

законодателството в 

контролната област следва 

да произтичат от анализи, 

следвайки общоприета 

методика съдържаща 

идентифициране на 

проблема, причините, 

контекста и т.н.  

 

взаимодействие и 

координация на 

дейността на 

институциите и 

структурните звена, 

които имат 

контролни функции 

по отношение на 

публичния сектор. 

Значително 

ограничена 

възможност за 

дублиране на усилия 

и на ресурси . 

Минимизирани 

възможности за 

получаване на 

различни резултати 

при извършваните 

одити/инспекции/про

верки в резултат на 

принципни различия 

в прилаганата 

методология. 

допринесат за установяване на 

законосъобразна практика при възлагане и 

изпълнение на договори за обществени 

поръчки. По силата на споразумението 

между двете агенции се осъществява 

регулярен (ежемесечен, на полугодие и 

годишен, обобщаващ) обмен на информация 

за резултатите от контролната им дейност. 

Текущите и ежемесечните справки за 

резултатите от осъществявания от АОП 

контрол се изпращат и на Сметна палата. 

Ежегодно, в края на 2018 г., 2019 г. и 2020 г., 

АОП изпраща на АДФИ и МФ информация с 

анализ на нарушения, несъответствия или 

недобри практики, установени от агенцията 

при осъществяването на предварителен 

контрол на обществени поръчки. 

Информацията се предоставя на АДФИ, с 

оглед функциите й, за осъществяване на 

последващ външен контрол по ЗОП и за 

подготовка и планиране на финансови 

инспекции. 

В изградената Централизирана 

автоматизирана електронна система 

Електронни обществени поръчки (ЦАИС 

ЕОП) в процес на разработване и въвеждане 

е модул „Последващ контрол“, който ще 

даде възможност на контролните органи да 

получават достъп до информация, която им е 

необходима за осъществяване на 

правомощията им и ще улесни обмена на 

информация. 

 

С цел избягване дублирането при 

осъществяване на контритол в областта на 

обществените поръчки на АДФИ и Сметна 

палата си сътрудничат при разработване и 

съгласуване на годишните планове и 

програми на институциите. Посредством 

механизми за обмен на информация Сметна 

ОСЕС, 

ИА 

СОСЕЗФ, 

АОП и ГИ 

на МС 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

палата и АДФИ избягват дублиране на 

контролните си функции като обхват и време 

на изпълнение. 

 

 

Проведено е работно заседание на 

Консултативния съвет през м.септември 

2018 г., на което е обсъден проекта на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за 

финансово управление и контрол в 

публичния сектор и Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор с членовете на 

съвета. Обсъдени са  предложения за 

промени в посока ограничаване 

възможността за дублиране на функции, 

усилия и ресурси, както и такива, чрез които 

да се засили административнонаказателната 

отговорност в ЗВОПС. Констатирани са 

слабости в законодателството в сферата на 

вътрешния контрол (ЗФУКПС и ЗВОПС), 

които са подкрепени с дискусии и факти от 

страна на членовете на Консултативния 

съвет. 

Обсъдени са с членовете на Съвета 

набелязаните приоритетни области за одитни 

ангажименти от страна на звената за 

вътрешен одит. 

 

2.ДМКВО регулярно изразява становища по 

отношение прилагането на нормативната 

база и методологията в областта на 

финансовото управление и контрол и 

вътрешния одит в организациите от ПС на 

база постъпили въпроси по конкретни казуси 

в ИСФУКВО, секция „Въпроси и отговори“ 

или  на служебният имейл на отдел 

„Методология на контрола“. 

Обмен на информация и синхронизиране на 

пракриката по прилагане на утвърдената 

методология се объществи и на проведените 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

обучения, организирани от ДМКВО и  

финансирани по ОПДУ в рамките на 

изпълнението на проекта, където освен 

възможността да се запознаят с 

представянето  на актуализираната 

методология, участниците  обменяха 

помежду си добри практики и излагаха 

конкретни проблеми относно прилагането на 

методологията. 

 

Актуализирана е методологията на Сметна 

палата за извършване на оценка на 

вътрешния контрол при финансов одит, 

съгласно измененията в методологията на 

СФУК. В процес на актуализация е 

аналогичната методология при останалите 

видове одит. 

 

 

3. Във връзка с изпълнението на проект № 

BG05SFOP001-2.010-0001, финансиран по 

ОПДУ, след проведена процедура за избор 

на изпълнител по реда на Закона за 

обществените поръчки беше сключен 

Договор ДОГ-77/16.07.2019 г. с „Глобал 

Адвайзърс“ АД с предмет „Провеждане на 

проучвания, изготвяне на анализи, изготвяне 

на предложения за промени в нормативни 

актове и методологически документи, 

осигуряване на лектори за обучения и 

представители на регионални срещи“. 

Договорът е сключен във връзка с 

изпълнението на Дейност 3 по проекта – 

Изготвяне на предложения за промени в 

законодателството в областта на вътрешния 

контрол и актуализиране на методологията 

за вътрешен контрол, в т.ч. и за вътрешен 

одит, на база извършени проучвания на 

добри практики и анализ на текущо 

състояние на финансовото управление и 



 39 

 

Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

контрол в публичния сектор в България. 

 

 

ИА СОСЕЗФ проведе  среща с дирекция 

„Вътрешен одит“ на Министерство на 

земеделието, храните и горите  във връзка с 

одитната им дейност по ПМДР с цел 

оптимизиране на тяхната работа. 

Ежегодно са проведени срещи с DG AGRI и 

DG MARE с цел подобряване на контрола и 

оптимизиране на методологията на работа по 

Европейските земеделски фондове и 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство. 

3.4. Извършване на 

съвместни проверки от 

контролни органи и 

структурни звена с 

контролни функции, 

когато това е 

приложимо и възможно. 

Извършени съвместни 

проверки с участието на 

различни компетентни 

контролни органи, когато е 

необходимо. 

Резултат 3 по 

Стратегическа цел № 

3 от Стратегията- 

Ниска 

административна 

тежест и ограничени 

ангажименти за 

съдействие на 

организациите и 

структурните звена, 

които са обект на 

одит/инспекции или 

проверки от различни 

контролни органи. 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

С приемането на Наредба за структурата и 

минималната численост на инспекторатите, 

реда и начина за осъществяване на дейността 

им и взаимодействието със 

специализираните контролни органи (ДВ,  

бр. 47 от 2018 г.) се създаде правна 

възможност за извършване на съвмести 

проверки на Главния инспекторат с 

инспектори от други инспекторати. През 

2018 г. и 2019 г. са отчетени като добра 

практика извършването на съвместни 

проверки по конкретни казуси от инспектори 

от инспекторите по Закона за 

администрацията и одитори от Звената за 

вътрешен одит (МРРБ и МТ). По този начин 

се ограничава ангажимента за съдействие на 

служителите от структурата, подлежаща на 

проверка. 

 

Извършват се съвместни проверки на 

бенефициенти от представители на ИА 

СОСЕЗФ и Дирекция „Технически 

инспекторат“ на Държавен фонд 

„Земеделие“ с цел потвърждаване на 

резултатите от контролни дейности. 

През месец ноември 2019 г. е извършена 

МФ, См.П, 

АДФИ, ИА 

ОСЕС, ИА 

СОСЕЗФ, 

АОП и ГИ на 

МС 

 



 40 

 

Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

проверка от служители на ИА СОСЕЗФ и 

представители на Инспектората на 

Министерство на земеделието, храните и 

горите по повод получен сигнал от 

Европейската служба за борба с измамите 

(OLAF). Резултатите от проверката са 

обективирани в Доклад от м.декември 2019 

г. и същият с писмо с изх.№298 от 13.12.2019 

г. по описа на ИА СОСЕЗФ е изпратен на 

Специализираната прокуратура. 

 

Извършваният от АОП контрол е външен 

предварителен и има функцията на 

методическа помощ за възложителите на 

обществени поръчки. В този смисъл 

изпълняването на съвместни проверки с 

други контролни органи, осъществяващи 

текущ и последващ контрол, е неприложимо. 

 Стратегическа цел № 4 Промени в образователната система с насоченост към компетентни и подготвени кадри в сферата на контрола 

4.1. Обективен анализ 

на реалните 

потребности от 

обучение, 

идентифициране на 

целеви групи, 

организиране и 

провеждане на курсове 

и семинари на 

служители на експертно 

и ръководно ниво 

относно вътрешния 

контрол. 

1. Анализ на събраната 

информация от годишните 

доклади за вътрешен одит 

и определяне на теми за 

обучения и целеви групи. 

 

2. Провеждане на 

обучения на базата на 

анализ на потребностите, 

като този анализ би бил 

максимално обективен и 

пълен, ако е основан на 

общоприет набор от 

компетенции. С 

директното възприемане 

на международните 

стандарти за 

професионална практика 

такъв набор от 

компетенции представлява 

Глобалната рамка за 

Резултат 1 по 

Стратегическа цел № 4 

от Стратегията- 

Подготвени кадри с 

необходимите знания, 

умения и други 

способности за 

изпълнение на 

индивидуалните им 

отговорности в сферата 

на контрола. 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

При извършения анализ за 2018 г. относно 

участия на служителите от организациите от 

публичния сектор в обучения се установи, че 

ръководителите на организации 

(приблизително 99%) са посочили, че са 

осигурили участие на персонала в обучения 

с цел повишаване на компетентността и 

развиване на необходимите знания и умения. 

Висок е бил интересът и съответно 

посещаемостта на курсове и обучения в 

следните области: обществени поръчки; 

бюджетен процес; политика за защита на 

личните данни, европейски структурни 

фондове; финансово управление и контрол, в 

т.ч. и вътрешен одит; организация на 

бюджета на местно ниво. На база анализа от 

докладите се констатира необходимост от  

осигуряване участието на служителите в 

обучения, свързани с въвеждането и 

функционирането на управлението на риска 

в организациите от публичния сектор, с 

МФ  



 41 

 

Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

компетентност по 

вътрешен одит (IIA Global 

Internal Audit Competency 

Framework). 

Детайлизирането в 

рамката на десетте 

основни компетенции, 

включително в зависимост 

от ролята на вътрешния 

одитор ще даде 

възможност за по-

целенасочени обучения. 

 

оглед осигуряване на резултатни и адекватни 

процедури по управление на риска.През 2018 

г. вътрешните одитори са участвали в общо 

754 обучения, което е със 170 бр. повече от 

предходната 2017 г. Най-посетени  са 

обученията в „други области“, като 

например - защита на личните данни, 

превенция на корупцията, лична и екипна 

ефективност и обучения, свързани със 

специфични дейности за съответните 

организации. На второ място са обученията 

по вътрешен одит, в т.ч. одит на средствата 

по фондове и програми на ЕС и обученията 

по финансово управление и контрол. 

Изключително нисък интерес се наблюдава 

при чуждоезиковите обучения (само 10 

организации). Наблюдава се леко нарастване 

на участието в обучения по информационни 

технологии. 

 

 

Анализа на събраната информация за 2019 г. 

от годишните доклади за вътрешен одит 

сочи, че има липсата на достатъчно 

специализирани умения на повечето 

вътрешни одитори за извършването на 

одитни ангажименти на информационните 

системи. С оглед подобряване на тези 

умения вътрешни одитори са участвали в 

проведени обучения, включително в 

Школата по публични финанси. 

През 2019 г. вътрешните одитори са 

участвали в общо 681 обучения, което е със 

73 бр. по-малко от предходната 2018 г. Най-

посетени са обученията по вътрешен одит, в 

т.ч. одит на средствата по фондове и 

програми на ЕС. На второ място са 

обученията в „други области“, като 

например – борбата с измамите и 

корупцията, мерките срещу изпирането на 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

пари и обучения, свързани със специфичните 

дейности на организациите. На трето място 

се нареждат обученията по финансово 

управление и контрол. Наблюдава се 

изключително нисък интерес при 

чуждоезиковите обучения (само 6 

организации). През 2019 г. беше въведено 

изискване служителите в държавната 

администрация да притежават дигитална 

компетентност и да прилагат в работата си 

компютърни умения съгласно Рамката на 

дигитална компетентност, което е 

предпоставка за засилване на интереса към 

участие в обучения, свързани с 

информационните технологии. По-малкият 

брой преминати обучения през отчетната 

2019 г. в сравнение с предходната е 

индикатор за  възпрепятстване 

повишаването нивото на компетентността на 

вътрешните одитори. 

 

 

Анализ на събраната информация от 

годишните доклади за вътрешен одит и 

определяне на теми за обучения и целеви 

групи за 2020 ще бъде направен при 

изготвянето на Консолидиран годишен 

доклад за вътрешния контрол в публичния 

сектор в РБ през 2021 г. 

 

2.На база  анализ на потребностите от 

консолидираната информация от годишните 

доклади по вътрешен одит, ШПФ 

съвмествно с ДМКВО организира 

специализирани обучения в областта на 

вътрешния одит. 

4.2. Идентифициране на 

специфични 

потребности от 

професионално 

Съвместни проекти с ВУЗ 

за обучение с практическа 

насоченост на студенти, 

провеждани съвместно с 

Резултат 2 по 

Стратегическа цел № 4 

от Стратегията- 

Стабилен интерес на 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

Университетът за национално и световно 

стопанство  е в сътрудничество с Института 

на вътрешните одитори в България и от 2019 

г. стартира магистърска програма „Вътрешен 

МФ Партньор

и: УНСС, 

СА „ Д.А. 

Ценов“- 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

обучение, насочени към 

студенти от 

бакалавърски и 

магистърски програми 

във висшите учебни 

заведения. 

Популяризиране на 

функцията по вътрешен 

контрол сред студентите 

и придобиване на 

практически познания в 

областта на вътрешния 

контрол чрез 

организиране на „дни на 

отворените врати“ в 

организации от 

публичния сектор. 

експерти на дирекция 

МКВО. 

младите специалисти 

към вътрешния контрол 

в публичния сектор. 

 

одит“ с продължителност 1 учебна година, 

чрез която студентите имат възможност да 

получат разширени и задълбочени 

теоретични и фактологични знания в сферата 

на вътрешния одит, както и базисна и 

специална подготовка относно 

управлението, информационните 

технологии, ролята на вътрешния одит в 

рисковите области, на които са изложени 

организациите. Студентите имат възможност 

да развият умения за осъществяване на 

анализ и оценка на управлението и 

дейността в организациите от публичния 

сектор, да прилагат на практика принципите 

на международните стандарти за 

професионална практика по вътрешен одит, 

да анализират проблеми, възникващи в 

организациите, както и да осъществяват 

контролни функции в процеса по управление 

и др. 

 

ДМКВО е в сътрудничество с катедра 

„Контрол и анализ на стопанската дейност“ 

към Стопанска академия „Димитър А. 

Ценов“, Свищов. Директора на ДМКВО е 

участвал в учебната и научна дейност на 

висшето училище с цел повишаване на 

качеството на обучението на студентите в 

бакалавърска и магистърска степен, както и 

обучението на докторантите. В периода 

2013-2018 г. директора на ДМКВО е бил 

лектор в майсторски класове. По покани от 

Ръководството на Академията и от катедра “ 

Контрол и анализ на стопанската дейност“ 

служители на ДМКВО са вземали активно 

участие в научни форуми като кръгли маси, 

научни сесии, конференции и др. По повод 

на 20 годишнината от създаването на 

специалността „Стопански и финансов 

контрол“, директора на ДМКВО изнесе 

Свищов, 

ИВОБ и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

пленарен доклад на Юбилейна научна сесия 

„Професионална компетентност – гарант за 

обществено доверие към контрола“. Във 

връзка с актуалните въпроси и промените в 

нормативната база, уреждаща вътрешния 

одит през 2018 г. беше проведена публична 

лекция „Мястото на вътрешния одит в 

каскадата от контроли у нас“. Осъществена 

бе и възможност на студентите от 

специалност „Стопаснки и финансов 

контрол“ да провеждат преддипломната си 

практика в нашите структури чрез 

стажантски програми.; При необходимост на 

докторантите, които са имали теми, свързани 

с вътрешния одит в публичния сектор е 

предоставяна информация, с която да 

обосноват и аргументират мнението си в 

разработките. Директорът на ДМКВО 

придобива образователна и научна степен 

„доктор по икономика“ по докторска 

програма „Счетоводство, контрол и анализ 

на стопанската дейност (контрол). 

4.3. Организиране и 

провеждане на 

съвместени инициативи 

между МФ и водещи 

ВУЗ за популяризиране 

на професията 

„вътрешен одитор“. 

Проведени работни срещи/ 

семинари/конференции с 

участието на 

представители на ВУЗ. 

Резултат 3 по 

Стратегическа цел № 4 

от Стратегията- 

Високо качество на 

проведените обучения 

в областта на 

вътрешния контрол. 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

Участие в церемония по награждаване на 

национален конкурс по одит за студенти 

„Млад одитор 2020 г.“, организиран за 

девета поредна година от Висшето училище 

по застраховане и финанси съвместно с 

одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ 

и „Захаринова Нексиа“. Партньори на 

конкурса бяха Сметна палата на РБ, Комисия 

за публичен надзор над регистрираните 

одитори и Институт на дипломираните 

експерт-счетоводители в България. Целта 

беше популяризиране на одиторската 

професия сред младите хора, както и 

подчертаването на ролята на одита в 

обществото. 

 

Участие в официално тържество по случай 

100-годишнината на Икономически 

МФ Партньор

и: УНСС, 

СА „Д.А. 

Ценов“- 

Свищов, 

ШПФ, 

ИПА, 

ИВОБ и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

университет гр. Варна и в Конференция на 

тема „Развитие на счетоводното 

законодателство в България“, организирана 

от Регионална организация Варна, Институт 

на дипломираните експерт-счетоводители и 

Икономически университет – гр. Варна, 

което се проведе в периода 01.10.-02.10.2020 

г. в гр. Варна. На конференцията директора 

на ДМКВО, председателят на Сметната 

палата и други лица от контролни 

институции изнесоха кратки презентации 

във връзка с одитната дейност в публичния 

сектор, участваха в дискусионни панели с 

цел обмяна на добри практики и 

интерактивен обмен на знания между 

експертите в областта на счетоводството и 

одита. Форумът беше изключително значим 

за развитието на отчетно-контролната 

дейност в страната. 

4.4. Координиране при 

изготвяне на 

споразумение за 

профилиране на 

програмите на Школата 

по публични финанси и 

Института по публична 

администрация във 

връзка с провежданите 

обучения в областта на 

вътрешния контрол и 

вътрешния одит в 

публичния сектор, в т.ч. 

синхронизиране на 

обучителните им 

програми. 

Проведени работни срещи 

във връзка с профилиране 

и синхронизиране на 

програмите на Школата по 

публични финанси и 

Института по публична 

администрация във връзка 

с провежданите обучения 

в областта на вътрешния 

контрол и вътрешния одит 

в публичния сектор. 

 

 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

За периода на действие н а Стратегията, 

ШПФ и ИПА не са провели работни срещи. 

МФ Партньор

и: ИПА и 

ШПФ 

 Стратегическа цел № 5 Засилване на капацитета на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерство на финансите 

5.1. Привличане в 

състава на дирекцията на 

добре подготвени и 

мотивирани кадри. 

Назначени компетентни 

служители в дирекцията.  

Резултат 1 по 

Стратегическа цел № 5 

от Стратегията- 

Стабилен, 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

За периода на действие на стратегията в 

дирекция „Методология на контрола и 

вътрешен одит“ са назначени 4 служителя, 

от които двама юристи и двама икономисти. 

МФ  
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

професионално 

утвърден екип, 

адекватно стимулиран 

и кариерно мотивиран 

да се развива. 

Двама от служителите са били назначени в 

отдел „Вътрешен одит“ и двама в отдел 

„Методология на контрола“.  

5.2. Обмен на опит и 

практики с 

методологични звена на 

други държави от ЕС. 

Във фокус следва да се 

постави развитието на 

мрежа между 

професионалистите в 

областите на финансово 

управление и контрол и 

вътрешен одит, като се 

търсят модерни 

средства за 

комуникация и обмен на 

информация, и заедно с 

това се организират 

периодични дискусии на 

ключови и/или актуални 

теми. 

1. Участие в 

международни 

семинари/конференции за 

обмяна на опит с 

вътрешния одит и 

хармонизиращи звена на 

страни-членки на ЕС.  

 

2. Участие в инициативи 

на ГД „Бюджет“ на ЕК, 

свързани с вътрешния 

контрол.  

 

Резултат 3 по 

Стратегическа цел № 5 

от Стратегията- 

Осигурени условия за 

общата и специфична 

квалификация на 

служителите (чрез 

провеждане на 

специализирани 

обучения, обмен на 

опит и участия в 

инициативи на 

национално и 

европейско ниво). 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

1.Участие на четирима служителя от 

дирекция „Методология на контрола и 

вътрешен одит“ в обучение на тема „Одит на 

изпълнението на инвестиции, 

съфинансирани от ЕС, извършван от 

Европейската сметна палата“ в периода 12-

16 Ноември 2019 г., в гр. Лисабон, 

Португалия на тема „Одит на изпълнението 

на инвестиции, съфинансирани от ЕС, 

извършван от Европейската сметна палата“, 

организирано от Европейския институт по 

публична администрация (EIPA), в рамките 

на изпълнението дейност по проекта по 

ОПДУ. На обучението бяха  представени 

етапите от процеса на одит на изпълнението, 

извършван от Европейската сметна палата и 

се предаде опит във връзка с прилагането му 

в организациите, които представляваха 

участниците. 

 

 

2. Участие в работна среща на служител от 

ДМКВО в гр. Брюксел, Белгия в периода 3-4 

декември 2019 г. със задача „Участие в 

работна среща относно възобновяване на 

мрежата между страните-членки по 

въпросите на вътрешния контрол в 

публичния сектор, организирана от Главна 

дирекция „Бюджет“ на ЕК и се проведе в 

сградата на Европейската комисия. Оновната 

тема на срещата е била изграждането и 

начина на функциониране на бъдещата 

мрежа на Public Internal Control (PIC) 

Network (инициатива на Главна дирекция 

„Бюджет“ на ЕК). На срещата присъстваха 

МФ 

 

 

 

 

 

Партньор

и: ИВОБ, 

PIC, ЕIPA, 

IAS на 

ЕК, The 

IIA, CEF, 

PEM PAL 

и др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

Висши представители от Министерствата на 

финансите на страните-членки или 

представители на други отговорни 

инстритуции по въпросите, свързани с 

вътрешния контрол в публичния сектор, 

където Министерствата на финансите не 

отговарят за вътрешния контрол. 

 

 

5.3. Участие в обучения, 

конференции и форуми 

на Европейската 

комисия и 

неправителствени 

организации. 

Участие в конференции и 

обучения, организирани от 

Европейския институт по 

публична администрация 

(ЕIPA), Службата по 

вътрешен одит (IAS) на 

Европейската комисия, 

Мeждународния институт 

на вътрешните одитори 

(The IIA), Център за 

високи постижения (CEF), 

Любляна, Словения и др. 

Резултати 1 и 3 по 

Стратегическа цел № 5 

от Стратегията- 

Стабилен, 

професионално 

утвърден екип, 

адекватно стимулиран 

и кариерно мотивиран 

да се развива. 

Осигурени условия за 

общата и специфична 

квалификация на 

служителите (чрез 

провеждане на 

специализирани 

обучения, обмен на 

опит и участия в 

инициативи на 

национално и 

европейско ниво). 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

В периода 19-21 февруари 2019 г., Центъра 

за високи постижения в областта на 

финансите (Center of Excellence in Finance), 

гр. Любляна, Словения организира семинар 

на тема „Optimized Internal Control of EU 

Funds in Line Ministries“ („Оптимизиране на 

вътрешния контрол на средствата от ЕС на 

ниво министерства“), където участваха 

трима служители на ДМКВО, в рамките на 

изпълнението дейност по проекта по 

ОПДУ.Участието на служителите от 

дирекцията в семинара допринесе за 

актуализиране и обогатяване на знанията им 

в областта на управлението на средствата от 

ЕС и приложимата методология. 

 

Участие на четирима служителя от ДМКВО 

в обучение на тема „Управление на 

рисковете“ в периода 15-19 октомври 2019 г. 

в гр. Рим, Италия. Целта на обучението беше 

повишаване знанията и уменията на 

служителите в областта на финансовото 

управление и контрол и вътрешен одит, в т.ч. 

запознаване с добрите практики по 

отношение на управлението, одита и 

системите за контрол на средствата от ЕС, 

като представи всеки един етап от процеса 

по идентифициране на рисковете, 

установяване на добри практики и съставяне 

на план за действие. 

 

МФ Партньор

и: ЕIPA, 

IAS на 

ЕК, The 

IIA, CEF и 

др. 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

Вътрешните одитори от отдел „Вътрешен 

одит“ в МФ са участвали в следните 

обучения за периода на действие на 

Стратегията: 

-„Вътрешен одит: посрещане на бъдещите 

предизвикателства“ (IAS) през 2018 г. 

-Вътрешният одит, притиснат между етика и 

регулация (The IIA) – 2018 г. 

-  Quality assurance and improvement program 

(CEF)  - 2018 г. 

-Вътрешен контрол, управление на риска, 

нередности при управление на европейските 

фондове (CEF)– 2018 г. 

-Мястото на вътрешния одит в бързо 

променящия се свят. Ще успее ли да се 

адаптира към новите реалности? (The IIA) 

2018 г. 

-Минимални помощи – особености в 

прилагането на помощта de minimis 

(Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество в рамките на швейцарския 

принос за разширения ЕС) – 2018 

 

-Оптимизиране на вътрешния контрол на 

средствата от ЕС на ниво министерства 

(CEF) – 2019 

-Ролята на вътрешния одит при 

управлението на риска (CEF) – 2019 

5.4. Предприемане на 

мерки за мотивиране, 

включително с 

подходящо 

възнаграждение на 

служителите в 

дирекцията, чрез 

участие в подходящи 

проекти, финансирани 

от национални и 

европейски програми и 

фондове, подходящо 

1. Участие на експерти от 

дирекция МКВО в 

проекти, финансирани от 

фондове и  

програми на ЕС. 

 

2. Повишен 

административен 

капацитет на служителите 

в дирекция МКВО, чрез 

участие в професионални 

обучения и придобиване 

Резултати 1, 2 и 3 по 

Стратегическа цел № 5 

от Стратегията- 

Стабилен, 

професионално 

утвърден екип, 

адекватно стимулиран 

и кариерно мотивиран 

да се развива. 

Професионалисти, 

които са разпознати от 

всички нива на 

2018 г., 2019 

г. и 2020 г. 

 

1. За изпълнението на Проект № 

BG05SFOP001-2.010-0001, с наименование 

„Усъвършенстване на системите за 

финансово управление и контрол и 

функцията по вътрешен одит в публичния 

сектор“, финансиран по Административен 

договор  

№ BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 

г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ /БФП/ по Оперативна 

програма „Добро управление” /ОПДУ/ се 

сформира екип за организация и управление 

МФ  
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

обучение и 

професионално 

развитие. 

на международни 

професионални 

сертификати в областта на 

вътрешния одит и 

вътрешния контрол. 

контрола и които 

допринасят реална, и 

измерима полза за 

нивото на вътрешния 

контрол. 

Осигурени условия за 

общата и специфична 

квалификация на 

служителите (чрез 

провеждане на 

специализирани 

обучения, обмен на 

опит и участия в 

инициативи на 

национално и 

европейско ниво). 

в състав от 7 служителя от ДМКВО; 

 

Във връзка с осъществяване на структурно-

административната реформа относно 

създаването и функционирането на одитните 

комитети в организациите от публичния 

сектор, дирекция „Методология на контрола 

и вътрешен одит“ е одобрена да реализира 

проект по Програмата за подкрепа на 

структурните реформи за периода 2017-2020 

г. с предмет: Укрепване на професионалните 

знания и умения на отдел МК в дирекция 

МКВО, в който взеха участие служители на 

отдел МК; 

 

По проект „ Създаване на единни правила за 

провеждане на функционални анализи по 

хоризонтални и секторни политики“, 

финансиран от ОПДУ, съфинансиран от ЕС, 

чрез ЕСФ, с бенефициент администрацията 

на Министерски съвет, ДМКВО изготви 

Матрица по образец, в която са отразени 

целите, приетите и отхвърлени препоръки и 

я представи на членовете на Консултативния 

съвет, след което консолидира плановете за 

действие на членовете на Съвета и ги 

изпрати на Министерски съвет.  

Целта, заложена в плана за действие е: Да се 

подобри разпределението на функциите 

между административните структури и/или 

звена за осигуряване изпълнението на 

политиката. Необходимите действия за 

предприемане от страна на ДМКВО са: 

Да се разширят правомощията на министъра 

на финансите по отношение разработване на 

политики, осигурени с функции на дирекция 

„Методология на контрола и вътрешен 

одит“. Да се добавят функции във връзка с 

подготовката на стратегията, указанията на 

министъра в областта на вътрешния одит и 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

контрола, както и разработване на 

нормативни актове. Функционалната 

характеристика на ДМКВО се допълни с 

изменение в Устройствения правилник на 

МФ. Да се разширят функциите на 

Консултативния съвет по контрол и одит в 

публичния сектор, като се включи 

консултирането на проекти на стратегии, 

програми и планове и на проекти на 

нормативни актове, както и контролът върху 

изпълнението на мерките. През 2019 г. се 

проведе заседание, на което се разгледа 

Стратегията за развитие на Сметната палата 

за периода 2018 г. – 2022 г. На всяко от 

проведените заседания са отчетени 

предприетите до момента мерки по 

изпълнението на приетата Стратегия за 

развитието на вътрешния контрол в 

публичния сектор и са приети за сведение от 

всички присъствали членове на заседанията. 

 

2. През 2018 г. служителите от отдел 

„Методология на контрола“ са участвали в 

26 обучения и семинари, с цел повишаване 

на професионалната компетентност.  

Обученията и семинарите са организирани 

от Института по публична администрация, 

Института на вътрешните одитори в 

България и др. 

 

През 2019 г. е взето участие в 23 обучения и 

семинари, с цел повишаване на 

професионалната компетентност на 

служителите. Обученията и семинарите са 

организирани от Института по публична 

администрация, Школата по публични 

финанси и Центъра за високи постижения в 

областта на финансите (CEF) в Любляна, 

Словения и международни обучителни 

институции. Три от обученията са във връзка 
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

с изпълнението на проект № BG05SFOP001-

2.010-0001 „Усъвършенстване на системите 

за финансово управление и контрол и 

функцията по вътрешен одит в публичния 

сектор“, осъществяван с финансовата 

подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от ЕС 

чрез ЕСФ. 

 

През първото полугодие на 2020 г. един 

служител от отдел „Методология на 

контрола“ в дирекция МКВО е взел участие 

в едно обучение с цел повишаване на 

професионалната компетентност, 

организирано от Института по публична 

администрация. За второто полугодие двама 

служителя са взели участие в електронен 

курс с цел повишаване на компетентността. 

Предвид влошената епидемиологичната 

обстановка, заявеният  брой обучения не е 

изпълнен по план.  

 

Един от служителите, работил в отдел 

„Вътрешен одит“ през отчетния период е 

придобил международен сертификат CGAP 

(Сертифициран професионалист в областта 

на одита в публичния сектор) през 2018 г. и 

CIA (Сертифициран вътрешен одитор), 

които са сертификационни програми на The 

IIA (Институт на вътрешните одитори в 

България – ИВОБ) през 2020 г. 

През 2018 г. служителите от отдел 

„Вътрешен одит“ са участвали в 13 обучения 

и семинари, с цел повишаване на 

професионалната компетентност. 

През 2019 г. е взето участие в 8 обучения и 

семинари, с цел повишаване на 

професионалната компетентност на 

служителите  

През 2020 г. служителите са участвали в 2 

обучения.  
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Предвидени и 

заложени в План за 

действие дейности за 

изпълнение 

 

Индикатори за 

изпълнение 

 

 

Очаквани резултати  

 

Срок за 

изпълнение 

 

Изпълнени дейности за периода на 

действие на Стратегията 

 

 

Отговорни 

институции 

 

 

Бележки 

Обученията и семинарите са организирани 

от Института по публична администрация, 

Института на вътрешните одитори в 

България и др. 

 

  


