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ПРЕДГОВОР 

 
Цел 
 
Актуализираният Наръчник за вътрешен одит (НВО, Наръчника) в трите си тома има за цел 
да обхване всички аспекти на дейността по вътрешен одит и да предоставя необходимата 
основа за извършването й 

 в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), 
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор (Стандартите) и Етичния кодекс на 
вътрешните одитори (Етичния кодекс), 

 и по такъв начин, че да носи полза за организацията. 
 

За кого е предназначен НВО 
 

Наръчникът във всичките му части е предназначен както за ръководителя на вътрешния 
одит (РВО), така и за всеки вътрешен одитор. РВО носи цялостната отговорност за 
дейността по вътрешен одит, включително отговорността за прилагане на закона, 
Стандартите и методологията по вътрешен одит от всички одитори в звеното. Всички 
вътрешни одитори трябва добре да познават и прилагат методологията за вътрешен одит в 
нейната цялост, тъй като това гарантира последователно прилагане на систематичен и 
дисциплиниран подход, съответно спазването на Стандартите и полза от вътрешния одит. 
Настоящият наръчник е насочен и към вътрешните одитори по чл. 11, ал. 1, т. 2 от ЗВОПС, 
които следва да прилагат описаните процедури и образци, когато това е възможно. 
 
Прилагане 
 
По силата на чл. 25 от ЗВОПС вътрешните одитори в публичния сектор са задължени да 
прилагат издадената от министъра на финансите методология. Всеки методологичен акт 
има общ характер и в този смисъл примерни работни документи могат да се ползват така, 
както са предложени, но да се ползват след подходящо адаптиране съобразно спецификата 
на организацията, звеното за вътрешен одит (ЗВО), одитния ангажимент. Задължителни в 
този Наръчник са изискванията, които произтичат от норми на законови и подзаконови 
нормативни актове (ЗВОПС, Стандартите и пр.). За формулиране на императивните 
правила и процедури в Наръчника се употребяват думи и изрази като „трябва”, „следва”, 
„необходимо е” и пр. Други от описаните процедури представляват т.нар. „добри практики” 
и те имат препоръчителен характер; в случай, че вътрешният одитор реши да се отклони от 
препоръчаното като добра практика поведение, той задължително обосновава и 
документира решението си за това отклонение. 

 
Какво е съдържанието  на Наръчника? 
 
Наръчникът съдържа теоретична основа по изброените теми и същевременно предлага 
образци на примерни работни документи. Оформените в каре и предшествани от 
трицифрени числа текстове отговарят на съответните стандарти за вътрешен одит в 
публичния сектор.  
 
Първи том от НВО се нарича „Управление на дейността по вътрешен одит”. Той дава 
указания как да се организира и ръководи вътрешният одит, като разглежда следните 
основни теми: 
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 Роля на вътрешния одит - представена е дефиницията на вътрешния одит, 
етичната рамка за поведение (Етичният кодекс на вътрешните одитори), 
професионални изисквания и критерии за дейността (Стандартите за вътрешен 
одит в публичния сектор), ролята на Статута на звеното за вътрешен одит; 

 Политика по управление на персонала – процесът по управлението на персонала 
на ЗВО се подчинява на общите изисквания на законодателството и 
специфичните изисквания на ЗВОПС и Стандартите. В тази част се разглежда 
структурирането на ЗВО, знанията и уменията, които трябва да притежават 
вътрешните одитори, техният подбор, обучение, квалификация, професионално 
развитие и други; 

 Взаимодействие с други организации – в тази глава е разгледана комуникацията 
на ЗВО с различни структури при осъществяване на дейността по вътрешен одит 
(Одитен комитет, ако има сформиран такъв в организацията; одитните звена на 
първостепенните и/или второстепенните разпоредители в организацията; други 
ЗВО от публичния сектор; Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит;  
ИА „Одит на средствата от ЕС”; Сметната палата; неправителствени 
организации); 

 Стратегическо и годишно планиране на одитните ангажименти – залегналите в 
тази глава изисквания бяха издадени под формата на самостоятелни указания на 
министъра на финансите от юли 2007 г. Основна цел на представената 
методология е дейността по вътрешен одит да се постави на качествено нова 
основа чрез следването на строен систематичен и дисциплиниран подход. Това е 
трудоемък процес, но вложените първоначално усилия значително ще улеснят 
извършването на конкретните одитни ангажименти, ще фокусират вътрешния 
одит върху наистина съществените и рискови за организацията области, ще се 
натрупа и документира ценна информация, която след това трябва само да се 
актуализира и т.н.; 

 Оценка на качеството на одитната дейност – разглежда се принципно въпросът за 
качеството на вътрешния одит. Описват се различните възможности за 
периодично оценяване на качеството чрез вътрешни и външни оценки, а 
текущият надзор по осигуряване на качеството за всеки конкретен одитен 
ангажимент се разглежда във Втори том на НВО; 

 Докладване – разглеждат се различни видове докладване (съответно и доклади) в 
зависимост от периодичността, резултатите и адресатите. Основно внимание се 
обръща на годишното докладване, като изискванията за тази част от дейността 
по вътрешен одит (подобно на частта за Стратегическото и годишно планиране) 
също бяха издадени като самостоятелни насоки на министъра на финансите през 
януари 2007 г. Особен акцент се поставя и на процедурата за докладване на 
индикатори за измами, която се описва в Първи том, а в Трети том на НВО се 
разглеждат основните понятия, свързани с индикаторите за измама, както и  
т.нар. червени лампи. 

 
Втори том от НВО се нарича „Одитен ангажимент за увереност”. Той представлява 
актуализирана версия на настоящия Наръчник за вътрешен одит и обхваща фазите на 
одитния процес, както и текущия надзор на качеството на одитната дейност.  Обръща се 
внимание на ключови изисквания и се прави връзка между целите, дейностите и резултатите 
при дългосрочно планиране и при планирането на одитния ангажимент. Акцентира се върху 
одиторската работа по документиране на одитната единица. С цел прекратяване на 
формалния подход при планиране на одитен ангажимент,  се обясняват ключовите дейности 
при планиране, като се очертава ясно връзката между тях: определяне на контролните цели, 
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идентифициране и оценка на рисковете, оценка на съществуващите контроли спрямо 
рисковете, избор на одиторска стратегия (вида и обема на проверките) и одитни техники, 
планиране на проверки и изготвяне на работните документите за тестовете. Във Втори том 
на НВО са представени още и изискванията относно фактическите проверки, докладването и 
проследяването на препоръките, както и текущия надзор за осигуряване на качеството върху 
одиторската работа по конкретен одитен ангажимент. 
 
Трети том от НВО се нарича „Одитни техники и инструменти”. Той запознава 
вътрешните одитори с различни методи, инструменти и техники за събиране, анализиране, 
оценяване и документиране на информацията, необходими за ефективно изпълнение на 
дейността по вътрешен одит. Разглеждат се характеристиките, видовете, източниците на 
одиторската информация и същността на одитните доказателства (глава първа); одитните  
процедури (интервюта, детайлни тестове, наблюдение и инспектиране, сканиране, 
статистически и нестатистически извадки, потвърждение и запитване, аналитични 
процедури) и документирането на процеса (глава втора); форма, съдържание и видове 
работни документи, одиторската документация – организация на постоянно и текущи 
досиета, съхранение и достъп (глава трета); значение на комуникацията за одитната дейност 
и умения за писмено докладване (глава четвърта); одитен ангажимент за консултиране 
(глава пета); други видове одитни ангажименти (глава шеста); одитни процедури за 
разпознаване на индикатори за измами (глава седма). 
 
Обвързаност  
 
Обвързаността изисква Наръчникът да се изучава и прилага във връзка с всички други 
относими документи – ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния 
кодекс на вътрешните одитори, други. Изречения и раздели не следва се интерпретират 
самостоятелно и да се използват отделно; за да се постигне систематично, правилно  и 
носещо полза прилагане на законодателството и методологията, е необходимо винаги да се 
държи сметка за всички останали раздели и всички други относими документи.  
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ГЛАВА ПЪРВА 

РОЛЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ  

 

І. СЪЩНОСТ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ 
 
Съвременният вътрешен одит се развива като управленски инструмент, който има мисията 
да добавя стойност не само чрез последващо докладване на факти, но и чрез превенция; чрез 
идентифициране на области за подобрения и чрез насърчаване на добрите практики. 
ЗВОПС въвежда международно признатата дефиниция за вътрешен одит (чл. 3). 

 
Вътрешният одит: 

• е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и 
консултиране, 

• предназначена да носи полза и да подобрява дейността на 
организацията,  

• помага на организацията да постигне целите си чрез                 
прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за 
оценяване и подобряване ефективността на процесите за 
управление на риска, контрол и управление. 

 

 

 

Вътрешните одитори трябва задълбочено да разбират дефиницията за вътрешен               
одит, защото: 

 тя представлява базата за създаване на правилата на ЗВОПС, Стандартите, 
Етичния кодекс и методологията за вътрешен одит – те указват как да се прилага 
дефиницията;  

 всеки въпрос, възникнал във връзка с одитната дейност, намира своя принципен 
отговор в нея; 

 във всяка стъпка от работата си вътрешният одитор прилага дефиницията. 

 
1. Основни задачи 
 

Вътрешният одит има следните основни задачи: 

1.1. Идентифициране и оценяване на рисковете в организацията 

1.2. Оценяване на адекватността и ефективността на системите за финансово 
управление и контрол по отношение на: 

 идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на 
организацията; 

 съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; 
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 надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; 

 ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; 

 опазването на активите и информацията; 

 изпълнението на задачите и постигането на целите. 
1.3. Даване на препоръки за подобряването на дейностите в организацията. 
 

2. Обхват на вътрешния одит 
 

2.1. В обхвата на дейността по вътрешен одит се включват: 

 всички структури, програми, дейности и процеси в организацията; 

 включително разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен и/или 
разпоредители със средства от ЕС в организацията. 

Този широк обхват на работата на вътрешните одитори е предпоставка за оценка  (даване  
на увереност) относно това 

•  дали въведените от ръководството система за управление на риска и система   за 
вътрешен контрол са адекватни и ефективни,  

•  дали управленският процес протича ефективно, като установява и съхранява 
етични ценности, поставя цели, осъществява дейности по наблюдение и контрол и 
определя показатели за измеримост и конкретни изисквания за отчетност. 

2.2. От обхвата на звената за вътрешен одит в първостепенните разпоредители с 
бюджетни кредити се изключват 

 второстепенните разпоредители в организацията, в които има изградени 
самостоятелни звена за вътрешен одит, както и разпоредителите с бюджетни 
кредити от по-ниска степен към тях. 

 
3. Видове одитни ангажименти 
 
Дейността по вътрешен одит се осъществява чрез два вида одитни ангажименти: 

 одитен ангажимент за даване на увереност:  
Предоставяне на обективна оценка на доказателствата от страна на вътрешния одитор с цел 
да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на 
одит.  

Одитният ангажимент за даване на увереност се осъществява основно чрез: 

• одит на системите; 

• одит за съответствие; 

• одит на изпълнението; 

• финансов одит; 

• одит на информационните системи и технологии. 

 одитен ангажимент за консултиране: 
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Даване на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на 
управление на риска и контрола, без вътрешният одитор да поема управленска отговорност 
за това. Извършва се по инициатива на ръководителя на организацията. 
Одитът на системите се разглежда в НВО, том ІІ. Информация за другите видове одит и 
ангажиментите за консултиране се съдържа в НВО, том ІІІ. 
 

 
4. Основни характеристики на дейността по вътрешен одит 
 

110 – Независимост и обективност 
Дейността по вътрешен одит трябва да бъде независима, а вътрешните одитори 

трябва да бъдат обективни при изпълнение на своята работа. 

Независимостта и обективността са основни качества на вътрешния одит, които се 
основават на компетентността, на опита и професионализма на вътрешните одитори.  

111 – Организационна независимост 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да докладва на такова ниво в 

организацията, което да позволява на звеното за вътрешен одит да изпълнява своите 
задължения. 

Независимостта на вътрешния одит се обезпечава чрез: 

 пряко подчинение на вътрешния одит на ръководителя на организацията; 

 установяване на директна линия на докладване от ръководителя на вътрешния 
одит на ръководителя на организацията; 

 назначаване и освобождаване на ръководителя на вътрешния одит след писмено 
съгласие на министъра на финансите и в съответствие с чл. 21 от ЗВОПС; 

 осъществяване на функции и дейности в организацията, свързани само с 
дейността по вътрешен одит, без да се допуска намеса при планиране, 
извършване и докладване на резултатите от одитните ангажименти, т.е. забрана 
за възлагане на неодиторски функции на вътрешния одит и вътрешните одитори; 

 задължението за ръководителя на организацията да осигури автономност и 
ненамеса при планиране, извършване и докладване на резултатите от вътрешния 
одит;  

 пълен одитен обхват на всички дейности и процеси в организацията; 

 свободен достъп до ръководството и всички служители в организацията, всички 
активи на организацията и цялата документация и информация или по друг начин 
казано задължение за съдействие на вътрешните одитори при изпълнение на 
дейността от страна на всички длъжностни лица в организацията, включително 
нейния ръководител;  

 възможност за създаване на одитен комитет (чл. 18 от ЗВОПС).  
 

112 – Индивидуална обективност 
Вътрешните одитори трябва да имат непредубедено и безпристрастно отношение и 

да избягват конфликт на интереси. 
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Обективността на вътрешния одит изисква: 

 вътрешните одитори да изпълняват задълженията си така, че искрено да вярват в 
резултатите от своята работа и в това, че не са допуснали съществени 
компромиси с нейното качество;  

 вътрешните одитори да не подчиняват своята преценка по одиторски въпроси на 
чужда преценка; 

 разпределението на задачите да бъде направено така, че да се избегнат 
потенциални и реални конфликти на интереси и пристрастия. Задачите трябва 
периодично да се разпределят между вътрешните одитори на ротационен 
принцип, когато това е възможно; 

 проверка на извършената одитната работа преди да се представят резултатите от 
одитния ангажимент, с цел да се придобие достатъчна увереност, че работата е 
извършена обективно. 

 
113 – Накърняване на независимостта или обективността 
Ако независимостта или обективността са реално накърнени или има съмнения за 

това, обстоятелствата, свързани с накърняването, трябва да бъдат доведени до знанието на 
съответните лица. Начинът на оповестяването ще зависи от естеството на накърняването. 
 
Вътрешният одитор трябва да докладва на РВО всеки случай на конфликт на интереси или 
пристрастност. Това докладване включва не само реални, но и предполагаеми ситуации – 
т.е. вътрешният одитор има задължение да докладва винаги породените у него съмнения за 
накърняване. Информацията следва да бъде доведена до знанието на РВО, съответно по 
негова преценка - на ръководителя на организацията и одитния комитет, ако има сформиран 
такъв.   

ІІ. СТАНДАРТИ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 
 
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор са приети с Постановление на 
Министерския съвет № 165/30.06.2006 г. 

Вътрешните одитори трябва много добре да познават и разбират Стандартите за 
вътрешен одит в публичния сектор. Те имат за цел: 

 да създадат основа за оценяване на работата на вътрешния одит;  

 да очертаят основните принципи, които представят практиката по вътрешен одит, 
такава, каквато трябва да бъде;  

 да насърчават усъвършенстването на процесите и дейностите в организацията. 

Стандартите са обособени в следните три групи: присъщи за дейността стандарти, 
стандарти за изпълнение на работата и уточняващи стандарти. Присъщите за дейността 
стандарти и стандартите за изпълнение на работата се прилагат при всички одитни 
ангажименти, докато уточняващите стандарти се използват при осъществяването на 
отделните видове ангажименти (за даване на увереност и консултиране). 



Глава 1. Роля на вътрешния одит  
 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ,,    
ТТООММ  II  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ  
   

15

1. Присъщите за дейността стандарти разглеждат характеристиките, които 
притежават лицата, извършващи вътрешен одит. 

Присъщите за дейността стандарти са: 
100 – Цел, правомощия и отговорности 
110 – Независимост и обективност 
111 – Организационна независимост 
112 – Индивидуална обективност 
113 – Накърняване на независимостта или обективността 
120 – Компетентност и професионална грижа 
121 – Компетентност 
122 – Професионална грижа 
123 – Непрекъснато професионално развитие 
130 – Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване 
131 – Оценяване на програмата за качество 
132 – Докладване по програмата за качество 
133 – Употреба на израза “Извършен в съответствие със Стандартите за вътрешен одит в 

публичния сектор” 
134 – Обявяване на несъответствия 

2. Стандартите за изпълнение на работата описват естеството на вътрешния одит 
и посочват критерии, на базата на които може да се оцени качеството на извършваните 
одитни ангажименти.  

Стандартите за изпълнение на работата са: 
200 – Управление на вътрешния одит 
201 – Планиране 
202 – Представяне и одобрение 
203 – Управление на ресурсите 
204 – Политики и процедури 
205 – Координация 
206 – Докладване пред одитния комитет, ако има сформиран такъв и ръководството на 

организацията 
210 – Естество на работата 
211 – Управление на риска 
212 – Контрол 
213 – Управление 
220 – Планиране на ангажимента 
221 – Цели на ангажимента 
222 – Обхват на ангажимента 
223 – Разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента 
224 – Работна програма за ангажимента 
230 – Изпълнение на ангажимента. 
231 – Идентифициране на информацията 
232 – Анализ и оценка 
233 – Документиране на информацията 
234 – Надзор върху работата по ангажимента 
240 – Представяне на резултатите 
241 – Критерии за представяне на резултатите 
242 – Качество на докладите 
243 – Обявяване на несъответствие със Стандартите 
244 – Получатели на резултатите от ангажимента 
250 – Мониторинг на напредъка 
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260 – Резолюция на одитния комитет ако има сформиран такъв относно решението на 
ръководството за приемане на риска 

 
3. Уточняващите стандарти, отнасящи се до ангажиментите за даване на увереност, 

са с индекс У след номера на стандарта, а тези за консултиране - с индекс К след номера на 
стандарта. 

ІІІ. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ 
 

Етичният кодекс на вътрешните одитори в публичния сектор е утвърден от министъра на 
финансите на 21.04.2006 г. и е задължителен за прилагане. 

 
1. Цел и съдържание 

 
Целта на Етичния кодекс е: 

 да допринесе за етичното поведение и насърчи развитието на етични отношения в 
сферата на вътрешния одит, 

 да се изградят основите на доверието от страна на ръководството по отношение 
на оценките, предоставени от вътрешния одит.  

 

Етичният кодекс на вътрешните одитори в публичния сектор включва:  

 Принципи, чието приложение е уместно в професията и практиката на вътрешния 
одит - почтеност, обективност, поверителност и компетентност. 

 Правила за поведение, които улесняват практическото приложение на 
принципите и ръководят поведението на вътрешните одитори в посока на 
развитие на етични отношения.  

 
Към настоящия НВО, том І е приложен Етичният кодекс (Приложение 1). 

2. Фактори, влияещи върху етичността 
 
При осъществяване на вътрешния одит различни фактори могат да окажат влияние в посока 
неетично поведение. Тези фактори могат да са класифицират в три групи: лични, 
организационни и външни.  

Личните фактори за неетично поведение са: 

 нисък личен морал/непочтенност; 
 „тон на върха” - примери за неетично поведение от ръководството; 
 стремеж към постигане на целите на всяка цена. 

Организационните фактори за неетично поведение са: 
 натиск за подобряване на резултатите; 
 заобикаляне на етичните правила с извинението „спазвах заповеди”; 
 вземане на групови решения относно размиване на отговорност и заобикаляне на 
етичните правила и принципи. 

Външните фактори за неетично поведение са: 
 работа в условия на силна външна конкуренция; 
 липса на санкции (последици) при заобикаляне на етичните принципи и правила; 
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 размиване на правилата за етично поведение. 

 

Изискванията за етично поведение към вътрешните одитори  може да се сведат най-
общо до спазването на няколко правила, обобщаващи в себе си всички етични норми: 

 Отнасяйте се към другите, както искате да се отнасят към Вас, 
 Спазвайте законодателството, 
 Спазвайте етичните норми ( не всичко, което е законно, е етично). 

Има два полезни въпроса, които може да си зададе всеки при взимане на решение за 
собственото си поведение: 

 Приемливо ли е моето поведение за хората, чието мнение ценя (ако знаеха какво 
правя, те биха ли одобрили)? 

 Какви биха били последиците от моето поведение за: 
• мен; 
• моите колеги; 
• организацията, в която работя; 
• обществото. 

ІV. СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
 

Статутът е официален документ, който се подписва между ръководителят на организацията, 
ръководителят на вътрешния одит и председателят на одитния комитет, ако има сформиран 
такъв. 

Статутът описва същността и ролята на вътрешния одит, правомощията и отговорностите на 
вътрешните одитори и ръководството на организацията по отношение на дейността по 
вътрешния одит, както и взаимоотношенията между тях. Отговорност на ръководителя на 
организацията е да осигури по подходящ начин оповестяване на подписания статут на ЗВО. 

 
100 – Цел, правомощия и отговорности 
Целта, правомощията и отговорностите на вътрешния одит трябва да бъдат 

официално дефинирани в Статут на звеното за вътрешен одит, разработен в 
съответствие със Закона за вътрешен одит в публичния сектор, насоките на министъра 
на финансите и тези стандарти и одобрен от ръководителя на организацията и одитния 
комитет, ако има сформиран такъв. 

 
Проектът на Статут се разработва от РВО, представя за преглед и одобрение на 
ръководителя на организацията и одитния комитет, ако има сформиран такъв. 
 
Подписаният Статут не е „затворен” документ. Той трябва да се актуализира при промяна 
във външните или вътрешни фактори, оказващи влияние върху дейността по вътрешен одит, 
като инициатор за тази промяна е РВО. 
 
Съгласно чл. 50 от ЗВОПС, ЦХЗВО в Mинистерство на финансите поддържа регистър на 
статутите на звената за вътрешен одит. За тази цел копие от подписания Статут се изпраща 
на ЦХЗВО за вписването му в този регистър. 
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В изпълнение на чл. 48, ал. 2, т. 1 от ЗВОПС на 21.08.2006 г. министърът на финансите 
утвърди Насоки за разработване на Статут на ЗВО в публичния сектор. За улеснение 
Насоките са приложени към настоящия наръчник (Приложение 2). 
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ГЛАВА ВТОРА 

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Тази глава дава насоки за управлението на персонала, ангажиран с дейността по вътрешен 
одит.  
 
Политиката по управление на персонала на ЗВО се подчинява на общи и специфични 
изисквания. При осъществяване на тази политика РВО трябва да координира действията си 
със съответното звено по човешки ресурси в организацията. 

 
1. Общите изисквания са регламентирани в: 
 

 Закона за администрацията; 
 Закона за държавния служител; 

 Кодекса на труда; 
 Единния класификатор на длъжностите в администрацията; 

 Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 

 Наредбата №1 от 21.03.2000г. за документите за заемане на държавна служба; 

 Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 
администрацията; 

 Наредбата за служебното положение на държавните служители; 

 Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната 
администрация; 

 Кодекса за поведение на държавния служител; 

 Наредба № 2 от 17.12.2007г. за длъжностните характеристики на държавните 
служители; 

 вътрешните правила на съответната организация и други. 

 
2. Специфични изисквания са регламентирани основно в: 

 
 ЗВОПС (чл.20-23); 
 Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор. 

Специфични изисквания към квалификацията и опита на вътрешните одитори може да 
поставя и РВО, тъй като той носи отговорност за цялостната дейност на ЗВО - в това число и 
за осигуряване на компетентен персонал за изпълнението на планираните одитни 
ангажименти.  
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II. СТРУКТУРИРАНЕ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ  
 
ЗВОПС регламентира два алтернативни начина за организиране на вътрешния одит (чл. 11, 
ал. 1):  

• ЗВО (което се  състои от РВО и вътрешни одитори) или  
• един вътрешен одитор. 

ЗВОПС предвижда и в двата случая пряко подчинение на ръководителя на организацията. 
 
1. Звено за вътрешен одит 
 
1.1. Численост 
 

Минималните изисквания за числеността на ЗВО са определени в чл. 14 от ЗВОПС и зависят 
от бюджета на организацията, включително и управляваните средства по фондове и 
програми на Европейския съюз. Предвид числеността на ЗВО, те могат да бъдат 
класифицирани както следва: 

 Малки – от 2 до 4 вътрешни одитори; 

 Средни – от 5 до 10 вътрешни одитори; 

 Големи – над 10 вътрешни одитори. 

 
ЗВОПС определя само минималната численост на ЗВО. Това не освобождава РВО от 
задължението да направи анализ на потребностите от одиторски персонал и да 
обоснове колко и какъв човешки ресурс е необходим за ефективно извършване на 
дейността по вътрешен одит в организацията.   

Как РВО извършва такъв анализ се разглежда в глава четвърта „Стратегическо и 
годишно планиране на дейността по вътрешен одит”. 

 
1.2. Структура 
 

ЗВО може да се обособи структурно като: дирекция, отдел, сектор по Закона за 
администрацията или звено по силата на специален закон, какъвто е и ЗВОПС. Конкретната 
структура на вътрешния одит зависи от броя на одиторите, структурата и спецификата на 
организацията. Ръководителите на структурите, извършващи дейността по вътрешен одит 
(директор на дирекция, началник отдел и др.) изпълняват функцията на РВО по смисъла на 
ЗВОПС. 
 
Независимо как е организирано ЗВО, то задължително трябва да бъде на пряко подчинение 
на ръководителя на организацията – това е императивно изискване на чл. 11 и чл. 16 от 
ЗВОПС и Стандарт 111 „Организационна независимост” и това трябва да бъде отбелязано в 
съответния устройствен правилник (или друг акт) на организацията и в Статута на ЗВО. 

 
1.3. Организация на работата в ЗВО 

 
РВО може да сформира постоянни одиторски екипи (примерно за една година) или временни 
(за изпълнение на конкретен одитен ангажимент), като определя ръководител за всеки екип. 
Начинът за сформиране на екипите е препоръчително да бъде разписан във вътрешни 
правила на ЗВО. 
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Одитните екипи се обособяват функционално, но не и структурно. Те се посочват в 
оперативния план (виж Глава четвърта от НВО, том І). Ако ЗВО не изготвя такъв план, РВО 
документира по друг подходящ начин това разпределение. 
 
При определяне на одиторски екипи РВО следва да вземе под внимание критерии като 
структурата на организацията, броя, обхвата, честотата, спецификата на планираните одитни 
ангажименти, квалификацията на съответните одитори и др. 

Организацията на работа на ЗВО може да бъде представена по следния начин: 

 

 
 
І вариант 
 
 

 
 
 
ІІ вариант 
 
 
 

 
 

 
2. Един вътрешен одитор 
 

В организации, където вътрешният одит се осъществява от един вътрешен одитор, 
последният изпълнява и функциите на РВО (чл.11 от ЗВОПС). 

 
Когато вътрешният одит се извършва от един одитор, следва да се има предвид, че не 
е обективно възможно и не е ефективно прилагането на всички указани в наръчника 
процедури и примерни документи. Преценката за прилагането им се прави от 
съответния вътрешния одитор. 

Той обаче не трябва да забравя задължителните изисквания на ЗВОПС и Стандартите, 
които важат на общо основание и за него.  

3. Длъжностни характеристики 
 

За всяка длъжност в ЗВО се изготвят длъжностни характеристики, съобразени с 
изискванията на общото законодателство (чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ, чл. 21, ал. 2 от ЗДСЛ, 

 
РВО 

ВО ВО ВО
РЕ

ВО ВОВО

РВО 

ВО ВОВО
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чл. 2 от НПЕКДА, Наредба № 2 от 17.12.2007г. за длъжностните характеристики на 
държавните служители, устройствените правилници на съответните организации и др.), 
ЗВОПС и Стандартите,  числеността и структурата на ЗВО. 
 
РВО отговаря за изготвянето на длъжностните характеристики на служителите в ЗВО, които 
следва да бъдат утвърдени от ръководителя на организацията. Процедурата по изготвяне на 
длъжностни характеристики се определя в Наредба № 2 от 17.12.2007г. и в резюме включва 
следните основни етапи: 

 анализ на функциите на ЗВО, в съответствие с нормативната уредба; 

 попълване на специален въпросник от вътрешните одитори и/или интервю с 
одиторите; 

 разработване на проекти на длъжностни характеристики; 

 съгласуване на изготвените длъжностни характеристики (отговорност на звеното 
по човешки ресурси); 

  утвърждаване от ръководителя на организацията и запознаване на служителя. 

При разработването на длъжностните характеристики в ЗВО трябва да се подходи 
внимателно и да се отразят всички специфични отговорности и задължения на 
вътрешните одитори. 

РВО следва да инициира актуализиране на длъжностните характеристики при настъпили 
промени в характера и организацията на работа на ЗВО. 
 
За улеснение на РВО към НВО, том І са приложени примерни образци за длъжностни 
характеристики на вътрешни одитори. 

Приложение 3: Примерна длъжностна характеристика за длъжност директор на 
дирекция 

Приложение 4: Примерна длъжностна характеристика за длъжност държавен 
вътрешен одитор 

Приложение 5: Примерна длъжностна характеристика за длъжност главен 
вътрешен одитор 

Приложение 6: Примерна длъжностна характеристика за длъжност старши 
вътрешен одитор 

Приложение 7: Примерна длъжностна характеристика за длъжност младши 
вътрешен одитор 

Приложение 7а: Примерна длъжностна характеристика за длъжност стажант-
одитор 

4. Функционални характеристики 
Разпределянето на работата на базата на екипния принцип налага РВО ясно да дефинира 
правата и отговорностите на ръководителя на екипа и взаимоотношенията с него. РВО може 
да направи това по различни начини. Препоръчително е РВО да изготви функционална 
характеристика за ръкововидител на екип.  
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РВО трябва внимателно да прецени какви отговорности да възложи на ръководителя 
на екип. Например РВО може да изиска от ръководителя на екип да организира и 
разпределя работата по конкретен одитен ангажимент, да следи срокове, да докладва за 
изпълнението.  

Особено важно е РВО да обмисли дали ще възложи текущия надзор върху 
ангажимента на ръководителя на екип, или ще запази тази задължителна дейност за 
себе си. РВО следва да има предвид, че възлагането на подобна задача на друг не го 
освобождава от отговорността за качеството на вътрешния одит. 

Към НВО, том І е приложен примерен образец за функционална характеристика на 
ръководител на екип. 

Приложение 8: Примерна функционална характеристика на ръководител на 
одиторски екип 

 
III. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ 
ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ 

 
Изискванията към знанията и уменията, които трябва да притежават вътрешните одитори, са 
определени в ЗВОПС и Стандартите. 

 
120 – Компетентност и професионална грижа 
Ангажиментите трябва да се изпълнят компетентно и с професионална грижа. 

121 – Компетентност 
Вътрешните одитори трябва да притежават необходимите знания, умения и други 

способности за изпълнение на индивидуалните им отговорности. Звеното за ВО като цяло 
трябва да притежава или да осигури необходимите знания, умения и други способности за 
изпълнение на своите задължения. 

 
Професионалната компетентност е отговорност:  

 на РВО за ЗВО като цяло - РВО трябва да гарантира, че всеки ангажимент се 
изпълнява от лица, които като екип притежават знанията, уменията и други 
способности, необходими за правилното изпълнение на ангажимента; 

 на всеки вътрешен одитор – изискването за индивидуална компетентност се 
поставя към одитора персонално.  

 
За да изпълняват отговорностите си професионално, вътрешните одитори трябва: 

 Да са компетентни по прилагането на ЗВОПС, Стандартите и одитната 
методология, включително методологията за финансовото управление и контрол 
(вътрешния контрол). Компетентността означава задълбочени знания и умения,  
способност одиторът да ги прилага към различните ситуации, без да използва твърде 
много техническа помощ (С 121).  

 Да имат разбиране за принципите за управление на специфичната дейност на 
организацията (здравеопазване, транспорт, строителство и т.н.). Така вътрешните 
одитори са в състояние да разпознаят отклоненията от добрите практики, да преценят 
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тяхната същественост и да предложат на РВО (ръководителя на одитния екип) начини 
за по-нататъшно процедиране от страна на вътрешния одит. 

 Да имат познания относно основните принципи на счетоводството, икономиката, 
правото, данъчното облагане, финансите, количествените методи и информационните 
технологии. Познаването се изразява в способност да се разпознае наличието на 
реални или потенциални проблеми и да се определи какво допълнително проучване да 
се предприеме или каква помощ да се потърси. 

 Да умеят да работят с хора и да осъществяват ефективни контакти.  

 Да умеят да комуникират писмено и устно, за да могат ясно и убедително да 
представят целите на ангажимента, оценките, изводите и препоръките. 

Изискването за компетентност като набор от знания и умения се поставя към цялото ЗВО, но 
не се очаква от всеки един вътрешен одитор да има пълен набор от знания и умения. Така 
вътрешните одитори трябва да притежават подходящия баланс от опит и умения, които да 
позволят изпълнението на ангажименти с различна специфика. РВО носи отговорност за 
подбора на вътрешни одитори, така че те всички заедно като екип да отговарят на 
изискванията за компетентност и да притежават необходимите знания и умения за 
упражняването на професията в организацията. Знанията и уменията на одитното звено 
трябва да се анализират ежегодно, с цел да се идентифицират възможностите за 
непрекъснато професионално развитие на персонала. 

 
При прилагането на изброените изисквания РВО и вътрешните одитори трябва да имат 
предвид и следното: 

 Етичният кодекс и Стандартите забраняват извършването на одитни ангажименти, 
за които вътрешните одитори нямат компетентност.  

 При идентифицирани рискови дейности/процеси, за който няма компетентен 
персонал, РВО трябва да потърси компетентен съвет и помощ от лице, което 
притежава необходимите специални знания и умения, за да подпомогне извършването 
на одита (чл. 24, т. 2 от ЗВОПС). За целта РВО предлага на ръководителя на 
организацията да одобри привличането на експерт – специалист в съответната област. 
 

IV. ПОДБОР НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ 
 
За да осигури  ефективно изпълнение на дейността по вътрешен одит, РВО трябва:  

 да определи подходящи изисквания за образование и опит, необходими за заемане 
на конкретните длъжности в ЗВО (държавен, главен, старши, младши вътрешен 
одитор), като отчита обхвата на работата и нивото на отговорностите;  

 да извърши правилен подбор на персонала, когато предлага решения за 
назначаване. Ако при провеждане на процедурата за подбор на вътрешни одитори 
РВО прецени, че кандидатите са неподходящи за свободната позиция/длъжност, е 
желателно да не прави компромис и да не занижава предварително определените 
критерии и изисквания.  

 
Процесът по подбор има за цел да се избере най-подходящият кандидат за дадена позиция. 
Съществуват два вида подбор – вътрешен и външен. Преди да се избере вида на процедурата 
за подбор на служители в ЗВО и тя да стартира, трябва да се определят целите на подбора – 
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дали ще се назначава РВО, държавен, главен, старши или младши вътрешни одитори и какъв 
набор от умения и знания трябва да притежават подходящите кандидати.  
 
Вътрешният подбор има предимства, тъй като кандидатите имат разбиране за дейността на 
организацията и могат да се включат по-бързо в работата. От друга страна, ако се използва 
процедура за външен подбор, могат да се привлекат специалисти с други знания и умения, 
необходими за осъществяване на дейността по вътрешен одит. Предимство при 
привличането на нови служители на организацията е, че те могат да внесат нови идеи в ЗВО 
и да разчупят някои стереотипи. 
 
Видът на процедурата за подбор на вътрешни одитори се инициира от РВО. Към НВО, том І 
е приложена примерна процедура за вътрешен подбор (Приложение 9). 
 
Процедурата за подбор зависи и от характера на правоотношението (трудово или служебно), 
като трябва се спази съответното законодателство. 

 В случаите на служебно правоотношение трябва да се спази процедурата, 
регламентирана в Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители 
(НПКДС), в т.ч. и етапите на провеждане – подбор по документи, практическо 
изпитване и интервю. РВО като непосредствен ръководител на свободната длъжност 
трябва да избере дали да разработи тест, тема за писмена разработка, защита на 
концепция за стратегическо управление или ще приложи практически изпит на 
одобрените кандидати (чл.24 от НПКДС). Изборът и конкретният начин за 
практическо изпитване зависи от длъжността, за която се провежда конкурсът, като 
може да се приложат едновременно два от изброените начини по чл. 24, т. 1–4 от 
Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители. 

 В случаите на трудово правоотношение процедурата за назначаване би следвало 
да се определи от това колко са свободните позиции, на какво ниво са те и 
структурата на организацията. (Ако РВО избере да зададе практически казус, то той 
следва да съобрази неговата сложност с позицията, за която се провежда 
процедурата.) 

 

Към НВО, том І са приложени примерни въпросник за интервю и критерии за оценка на 
кандидатите. 

Приложение 10: Примерни въпроси за интервю за назначаване на вътрешен одитор 

Приложение 11 и Приложение 12:Примерни формуляри за оценка на резултатите от 
проведено интервю 

V. ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА  
ПЕРСОНАЛА 

 
1. Непрекъснато професионално развитие 

 
123 – Непрекъснато професионално развитие 
Вътрешните одитори трябва да усъвършенстват знанията, уменията и другите си 

способности чрез непрекъснато професионално развитие 
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Непрекъснатото професионално развитие е от съществено значение за гарантиране на 
компетентността на ЗВО. ЗВОПС изисква вътрешните одитори да преминат успешно изпита 
и да притежават сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор” (чл. 19, ал. 2, т. 4). 
Усъвършенстването на знанията трябва да бъде насърчавано от страна на РВО. Един от 
възможните начини за това е придобиване на други подходящи професионални сертификати 
(например по програма „сертифициран вътрешен одитор” или други програми на Института 
на вътрешните одитори). 
 
Всеки сертифициран вътрешен одитор трябва да поддържа и развива своите знания и 
умения. Вътрешните одитори са длъжни да се обучават постоянно, да се информират за 
новостите и подобренията в текущото развитие на стандартите, процедурите и техниките за 
вътрешен одит и добрите практики, без които не могат да се изпълняват професионалните 
задължения. 
 
Препоръчително е вътрешните одитори, притежаващи сертификат “вътрешен одитор в 
публичния сектор”, да бъдат обучавани минимум 40 часа годишно. За новопостъпилите 
трябва да се предвидят 160 часа обучение през първата година от назначението им. 
Обучението на новопостъпили вътрешни одитори е разгледано подробно в т. VI от 
настоящата глава. 

РВО следва да оказва подкрепа при придобиването на знания и умения – например чрез  
осигуряване присъствието на одиторите на самото обучение, освобождаване от работа за 
подготовка и явяване на съответния изпит и др. 
 

2. Същност на Плана за професионалното обучение и развитие на вътрешните 
одитори 
 
РВО изготвя план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори (наричан 
по-нататък план за обучение), с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчно знания, 
умения, опит и професионална квалификация за изпълнение на планираните одитни 
ангажименти (чл.27, т.5 от ЗВОПС).  
 
Планът за обучение е разработен на базата на уменията на одиторите, нуждите, произтичащи 
от плановете за дейността на ЗВО, както и желанието за развитие на всеки член на звеното. 
Той е част (приложение) от годишния план за дейността по вътрешен одит и е 
препоръчително да съдържа следните елементи: цели; анализ на потребностите от обучение 
и развитие на персонала на ЗВО; методи (форми) на обучение; ресурси и времеви интервал; 
участници в обучението, годишна програма за обученията през следващата година. При 
изготвянето на плана за обучение РВО е добре да предвиди ресурсно осигуряване (времеви и 
финансов резерв) за извънредни (непланирани) обучения. 
 
Изпълнението на плана трябва да разшири знанията, да развие професионални умения и 
необходимите качества за извършване на професионален вътрешен одит.  

 3. Етапи на разработване на Плана за професионалното обучение и развитие на 
вътрешните одитори 
 
Професионалното обучение и развитие на служителите от ЗВО е обвързано с целите и 
одитните ангажименти в стратегическия и годишния планове за дейността по вътрешен одит, 
индивидуалната оценка на нуждите, оценката на работата, заплащане и мотивиране, 
кариерното развитие, стратегията за развитие на човешките ресурси на организацията и др. 
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За да бъде осигурен обучен персонал, който да притежава необходимите знания и умения за 
изпълнение на планираните одитни ангажименти, обучението на вътрешните одитори трябва 
да се планира така, че да изпреварва текущите нужди.  
 
При подготовка на Плана за обучение РВО трябва да има предвид изискванията на 
Стандартите (121, 122) и необходимостта от осигуряване на условия за непрекъснато 
професионално развитие. Професията на вътрешния одитор изисква непрекъснато обучение, 
което да затвърди и разшири основните познания особено през първите 3 години от 
назначаването на вътрешния одитор. Освен това е необходимо наличието и поддържането на 
определено равнище на квалификация за осъществяването на дейността по вътрешен одит.  

3.1. Определяне на целите и потребностите от обучение 
Основна цел на обучението е да се осигури квалифициран одиторски персонал, който да 
постигне стратегическите цели на ЗВО при спазване изискванията на ЗВОПС и Стандартите, 
като допринесе за подобряване на процесите по управление на риска, контрола и 
управлението в организацията. 
При първоначално създаване на ЗВО, приоритетно обучението трябва да бъде насочено към 
основните знания и умения за професията „вътрешен одитор” (виж т. III), както и към 
придобиването на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”. 

При определяне на потребностите от обучение РВО взема под внимание: 

 стратегическия и годишния планове за дейността по вътрешен одит – това ще 
помогне да се дефинират какви знания и умения са необходими за изпълнение на 
планираните одитни ангажименти; 

 оценка на индивидуалното изпълнение на служителите – чрез преглед и оценяване 
на работата на вътрешните одитори РВО прави изводи за необходимото обучение и за 
подходящи действия за развитието на вътрешните одитори (Виж Приложение 13 – 
Анализ на текущите умения на вътрешните одитори); 

 обратна информация от одитираните – формулярите за обратна връзка предоставят 
информация за мнението на ръководителя на одитираната дейност/процес за 
осъществяването на дейността по вътрешен одит и оценка на служителите в ЗВО 
(Виж Глава пета от НВО, том І - Приложение „Примерен въпросник за получаване на 
обратна информация от ръководителя на одитираната дейност/процес по отношение 
на извършени одитни ангажименти”); 

 преглед и актуализиране на длъжностните характеристики – сравнението между 
изискваните квалификационни характеристики и текущо притежаваните качества на 
служителите от ЗВО е добър ориентир за потребностите от обучение; 

 индивидуални оценки на нуждите от обучение – прави се от всеки вътрешен 
одитор, съгласувано с РВО. След заявяване на потребностите от обучение от всеки 
вътрешен одитор, РВО анализира оценките и при необходимост провежда разговори 
за уточняването им. (Виж Приложение 12 – Анализ на текущите умения на 
вътрешните одитори). 

С цел да се запази компетентния одиторски персонал, РВО може да въведе практика за 
изготвяне на План за индивидуално развитие на кариерата (виж т.VІІІ по-долу). Този план е 
дългосрочен и се различава от Плана за обучение и развитие, предвиден в Наредбата за 
условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. Подобна 
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практика следва да се съгласува с ръководителя на организацията, който подписва плановете. 
За улеснение към НВО, том І е приложен примерен план за индивидуално развитие на 
кариерата (Виж Приложение 14).  

 

3.2. Определяне на методите за обучение 
Методите за обучение могат да бъдат класифицирани от една страна като формални и 
неформални, и от друга страна обучение чрез откъсване от работния процес и обучение без 
прекъсване на работния процес. 
 
В Приложение 15 са описани някои от основните методи на обучение. Изборът на 
конкретния метод зависи както от финансовите ресурси, така и от фактори като предлагане 
на обучение по необходимите теми, възможности и репутация на организатора, 
квалификация на преподавателите/лекторите, времеви ограничения, място на провеждане на 
обучението и др. РВО следва да вземе предвид, че ЦХЗВО може да координира обучението 
на вътрешните одитори от публичния сектор, както и да подпомага осигуряването на 
подходящи лектори. 

3.3. Съставяне на плана 

Планът за обучение се изготвя от РВО и съдържа: цели; анализ на потребностите от 
обучение и развитие на персонала на ЗВО; годишна програма за обученията през следващата 
година (методи/форми на обучение; ресурси и времеви интервал, участници в обучението, 
теми и период на провеждането). За улеснение към НВО, том І е приложен примерен 
Годишен план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори 
(Приложение 16).  

РВО задължително изготвя годишен план за обучение и развитие. По преценка на 
РВО стъпките за изготвяне на плана за обучение може да се опростят.  

3.4. Изпълнение на Годишния план за обучение 
Проведените обучения на вътрешните одитори следва да се отразяват от РВО текущо и да се 
проследява изпълнението на утвърдения годишен план за професионално обучение и 
развитие на вътрешните одитори. За целта РВО следва да поддържа досие на вътрешните 
одитори, в който за всеки един служител се води персонална партида. Информацията и 
документите в досието не трябва да дублират документите от личното досие, съхранявано и 
поддържано в звеното по човешки ресурси. Целта на това досие е РВО във всеки момент да 
разполага с актуална информация за доказване на квалификацията на персонала. 
  
Препоръчително е РВО да създаде подходяща организация за споделяне на придобитите 
знания в рамките на ЗВО. Това може стане под формата на кратка презентация от обучения 
вътрешен одитор. 
 
Планът за обучение се актуализира поне веднъж в годината и това е най-подходящо да се 
извърши при годишното планиране.  

VI. ОБУЧЕНИЕ НА НОВОПОСТЪПИЛИ ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 
 
Обучението на новопостъпили вътрешни одитори преминава през две фази – общо 
въвеждащо обучение и специализирано обучение. При постъпването на нов вътрешен одитор 
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в ЗВО е препоръчително да се избере член от екип на звеното, който да бъде наставник на 
новия колега. Препоръчително е наставникът да е одитор с опит, да отговаря за 
новопостъпилия одитор и да го напътства в практиката, като за целта може да бъде включен 
в няколко последователни одитни ангажименти под прякото му ръководство. Наставникът 
трябва да подпомогне обучението на новоназначения служител и да отговаря на въпросите 
му.  

Правилният подход и подкрепата на наставника са много важни за доброто 
интегриране на новопостъпилия одитор към екипа. 

1. Общо въвеждащо обучение  
Процесът на въвеждащото обучение отнема няколко дни - в зависимост от опита и стажа на 
новоназначения вътрешен одитор. То се извършва непосредствено след назначаването. 
Обикновено в големите организации звената за човешки ресурси са разработили специални 
брошури или програми за въвеждане в работата на новоназначени служители. В такива 
случаи новоназначеният одитор следва изготвената програма. РВО и наставникът имат 
задача да подпомогнат интегрирането на вътрешния одитор в ЗВО, като го запознаят със 
специфични за ЗВО правила.  
Като цяло при първоначално постъпване на работа новоназначеният вътрешен одитор следва 
да премине през: представяне на и сред персонала, запознаване и дискутиране на вътрешните 
правила и политики на организацията, запознаване с писаните правила, процедури, одитни 
доклади, работни документи, техническите възможности (компютри, софтуер, периферни 
устройства и т.н.), както и да се получи обратна информация за първите впечатления на 
новопостъпилия служител. 
 
За да се даде максимален брой отговори на зададените от новоназначения служител въпроси, 
е препоръчително разработването на формуляр с цялата информация. Към настоящия 
наръчник е приложен примерен образец на стандартни теми и въпроси за общо въвеждащо 
обучение на новоназначени одитори (Приложение 17). 

Общото въвеждащо обучение се осъществява на самото работно място. Както при всяко 
друго обучение, от голямо значение е да се потърси обратна връзка след завършването му. 
Това ще помогне да се внесат необходимите промени и подобрения и да се повиши 
ефективността. 
 

2. Програма за специализирано обучение на новоназначени вътрешни одитори 
След общото въвеждащо обучение на новоназначените вътрешни одитори трябва да 
преминат специализирано обучение в самия процес на работа, което продължава между 
четири и шест седмици. За целта е необходимо новоназначеният одитор с помощта на 
одитора-наставник да получи информация по общи и специфични аспекти за осъществяване 
на дейностите по вътрешен одит в организацията. В това обучение по преценка на РВО 
трябва да се включи и всяка друга информация, считана за важна. За улеснение към 
настоящия наръчник е приложен примерен образец на стъпки за специализирано обучение на 
новоназначени вътрешни одитори (Приложение 18).  

VII. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Изпълнението на плана за обучение се отчита в периодичните и годишния доклади за 
дейността на ЗВО. Необходимо е РВО да оцени ефективността на плана като цяло и на всяко 
обучение отделно. За целта след всяко обучение съответният вътрешен одитор трябва да 
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даде мнението си за провеждането му. За улеснение прилагаме примерна анкетна карта за 
оценяване на ефективността от обучението (Приложение 19). 

Вътрешният одитор, участвал в различни форми на обучение, трябва да подготви кратка 
презентация с основните моменти в посетеното от него обучение и да запознае колегите си 
от ЗВО. Това позволява ЗВО като цяло да извлече максимална полза от проведеното 
обучение. Това е особено важно, когато вътрешните одитори участват в обучения извън 
организацията – работни групи/семинари. РВО следва да планира такива последващи 
обучения в плана и годишната програма (те представляват обмяна на опит). 

VIII. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
Кариерното развитие е проектиране и осъществяване на процеси в организацията/ЗВО, които 
позволяват планиране и управление на индивидуалните кариери по начин, съответстващ 
както на потребностите на организацията/ЗВО, така и на предпочитанията и способностите 
на отделните вътрешни одитори. Процесът на планирането на кариерата и начертаването на 
кариерните пътища в организацията е важен, тъй като има пряка връзка с мотивацията. 
 
С оглед на високите изисквания към персонала в ЗВО, ръководителите на организациите 
носят и редица отговорности към своите служители, а именно: 

 осигуряване на реалистични очаквания на бъдещата работа, при подбора на 
вътрешни одитори; 

 осигуряване на достатъчно предизвикателна работа; 

 осигуряване на ресурси; 

 изискване от вътрешните одитори да следват високи стандарти; 

 предлагане на семинари за планиране на кариерата и материали, подпомагащи 
този процес. 

Желателно е да се постигне партньорство в развитието между РВО и вътрешните одитори. За 
тази цел се препоръчва планиране и към НВО, том І е приложен образец на План за 
индивидуално развитие на кариерата на вътрешните одитори (Виж Приложение 14). 
 
Като пример за такова съвместно сътрудничество при професионалното развитие на 
вътрешните одитори може да посочим финансирането на скъпоструващи 
курсове/сертификати. С цел да се задържи персонала в организацията, след придобиването 
на някакъв вид професионален сертификат или друг вид по-висока квалификация, за който 
организацията е вложила ресурси, може да се подпише допълнително споразумение със 
задължение на служителя да работи в ЗВО минимален определен срок или финансирането на 
съответното обучение да е съвместно. 
 
Като част от развитието на кариерата може де се разгледа и работата на принципа на 
ротацията. Може периодично да се извършва ротация на персонала, с цел да се избегне 
прекаленото „опознаване” на дадена дейност или процес и да се запази обективността. Това 
ще предпази вътрешния одит и от т.нар. „винаги си е било така” ситуации, в които 
вътрешният одит действа неефективно и неефикасно, защото вместо да анализира и задава 
въпроси, приема наблюдаваното за даденост. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
В процеса на осъществяване на дейността по вътрешен одит, вътрешните одитори си 
взаимодействат с различни структури и организации както от публичния, така и от частния 
сектор. ЗВО могат да си взаимодействат с: 

 Одитен комитет, ако има сформиран такъв в организацията; 

 ЗВО на първостепенния, съответно на второстепенните разпоредители в  
организацията; 

 Други ЗВО от публичния сектор; 

 ЦХЗВО; 

 Сметната палата и други външни одитори; 

 Неправителствени организации. 
 

ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 
 

Одитен комитет може да бъде сформиран от ръководителя на организацията, съгласно 
разпоредбите на чл. 18 от ЗВОПС, но няма задължителен характер. Членовете на Одитния 
комитет трябва да са външни за организацията лица с подходяща квалификация и опит в 
областта на финансовото управление и контрол, вътрешния одит и външния одит. 
 
Начинът за взаимодействие между ЗВО и Одитния комитет се определя в Статута на ЗВО. 
Последният задължително описва линията на докладване между РВО и Одитния комитет. 
Допълнително Одитният комитет може да изработи своя харта. Той трябва да приеме свои 
собствени правила за работа. 

РВО и ръководството на организацията могат да поставят пред Одитния комитет 
всякакви въпроси, свързани с дейността по вътрешен одит и с вътрешния контрол в 
организацията. 

Задачите на Одитния комитет, регламентирани в ЗВОПС и Стандартите, са: 

 да дава становища по статута на ЗВО, стратегическия и годишния планове за 
дейността по вътрешен одит; 

 да взема отношение по докладите от одитните ангажименти, годишния доклад за 
дейността по вътрешен одит и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния 
одит. 

 
За да изпълнени горните задачи, Одитният комитет със съдействието на РВО трябва да бъде 
запознат с: 
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 Стратегическия и годишния планове на ЗВО; 

 Статута на ЗВО; 

 Резултатите от външните оценки (Стандарт 132); 

 Случаи на несъответствие със Стандартите и Етичния кодекс,  когато те оказват 
влияние върху цялостния обхват или работата на ЗВО (Стандарт 134); 

 Годишния доклад и междинни доклади за резултатите от одитната дейност 
(Стандарт 206); 

 Непредприемане на действия от ръководителя на организацията, след докладвани 
от РВО идентифицирани индикатори за измама; 

 Значими въпроси, свързани с управлението на риска, контрола и управлението на 
организацията (Стандарти 206 и 244.К2); 

 Прието от ръководството на организацията ниво на остатъчен риск, което според 
РВО може да е неприемливо за организацията (Стандарт 260). 

Одитният комитет може да служи като консултант и посредник при разрешаване на 
спорни въпроси между ръководителя на организацията и вътрешните одитори, с което 
да допринесе за укрепване на независимостта на вътрешния одит. 

За осъществяване на адекватна комуникация между РВО и Одитния комитет е 
препоръчително броят на срещите да бъде равен най-малко на броя на междинните доклади 
за дейността по вътрешен одит, а при необходимост и по-често. 
 
Този раздел съдържа само основна информация за задачите на Одитния комитет, която ще 
бъде доразработена и представена на по-късен етап от развитието на дейността по вътрешен 
одит в публичния сектор. 

 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЗВО В ПЪРВОСТЕПЕННИЯ 
РАЗПОРЕДИТЕЛ И ЗВО ВЪВ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ 

 
Съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗВОПС, ЗВО на първостепенните разпоредители с бюджетни 
кредити (ПРБК) осъществява наблюдение и координация на дейността на ЗВО на 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК). РВО на първостепенния 
разпоредител отговаря за координиране на годишните планове на ЗВО във всички 
разпоредители от по-ниска степен в организацията. Целта на наблюдението и координацията 
е да се постигне по-голяма ефективност на дейността по вътрешен одит. От друга страна 
ръководителят на организацията на ПРБК трябва да има увереност, че двете ЗВО (на ПРБК и 
на ВРБК) не пропускат от обхвата си някоя дейност/процес (или части от него) и осигуряват 
максимално одитно покритие на организацията. 

Добрата координация между ЗВО на ПРБК и ЗВО на ВРБК е изключително важна за 
постигането на ефективни резултати от дейността по вътрешен одит. 

Добра практика по отношение на наблюдението и координирането е РВО в ПРБК да 
организира периодични срещи с РВО в ВРБК, на които да се обсъждат:  
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 планирането на дейността по вътрешен одит –  необходимо е РВО на ПРБК и на 
ВРБК да създадат организация между двете звена за идентифициране на 
дейностите/системите, в които участват и двете организации, определяне на 
одитните ангажименти на всяко звено, за да може да се постигне добро одитно 
покритие, 

 текущото изпълнение на годишните планове във ВРБК,  

 проблеми (като ограничение в обхвата, капацитета и др.),   

 годишното докладване (виж Глава VІ от НВО, том І), 

 съществени промени в дейността на организацията като цяло, предложения за 
промяна на вътрешната нормативна уредба и др. съществени въпроси, 

 правила за достъп до плановете и докладите от одитните ангажименти, извършени 
във всички дейности/процеси от организацията като цяло. 

 

Процесите на координация и наблюдение на дейността по вътрешен одит на ВРБК 
от ЗВО на ПРБК по същество не представляват надзорна дейност. РВО на двете ЗВО 
не трябва да забравят, че всяко ЗВО работи на собствено основание в съответствие с 

правилата на Стандартите и ЗВОПС и изискването за координация и наблюдение  
трябва да им помага да постигнат ефективност на вътрешния одит, а не да пречи.  

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЗВО 
 

Взаимодействието между ЗВО в публичния сектор може да бъде формално и неформално.  
 
Неформалните взаимоотношения между ЗВО от различните организации може да бъдат 
свързани с обмяна на опит на колегиална основа или обсъждане на добри практики и РВО се 
насърчават да инициират и провеждат регулярно такъв вид срещи. На тях може да се 
обсъждат проблеми и важни въпроси, свързани с дейността по вътрешен одит. При 
обсъждане на въпроси, свързани с одитната дейност, РВО и вътрешните одитори трябва да се 
съобразяват с принципите, заложени в Етичния кодекс (поверителност) и изискванията на 
ЗВОПС (чл. 26). Основа за неформални взаимоотношения могат да са: 

 Дейности и проблеми със сходен характер в организациите; 

 Администрации от един и същи тип – министерства, общини и други; 

 Общи междуведомствени програми; 

 Други. 

Добрата комуникация между ЗВО със сходни дейности, проблеми и 
предизвикателства ще помогне да се идентифицират полезни добри практики и 
неясни въпроси по прилагането на методологията, които да се поставят на 

вниманието на ЦХЗВО. 

Взаимодействие между ЗВО на различни организации от публичния сектор трябва да се 
осъществява във връзка с изпълнението на междуведомствени програми и проекти (чл.13, 
ал.2 от ЗВОПС). Координацията е необходима, тъй като въпросната програма/проект влиза в 
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обхвата на две или повече ЗВО и следователно се налага комуникация и обмен на 
информация най-малко по отношение на: 

 планирането на одитната дейност (стратегическо и годишно) – при планиране на 
дейността на звеното годишният му план трябва да се съгласува със ЗВО на 
всички организации, участващи в изпълнението на междуведомствената програма, 
с оглед избягване на дублирането и осигуряване на максимално одитно покритие; 

 резултати от извършени одитни ангажименти по програмата/проекта – обмяната 
на резултатите е необходима за постигане на правилно разбиране и обективно 
оценяване на различните аспекти на проекта/програмата; за идентифициране на 
съществени рискове, пропуски и нередности, които могат да доведат до негативни 
последици за всички въвлечени в управлението организации и съответно за даване 
на адекватни препоръки за подобряване на управлението на проекта/програмата. 

При такива муждуведомствени програми и проекти всички засегнати РВО следва да 
постигнат съгласие за своите одитни дейности по отношение на програмата и това трябва да 
се документира (например в споразумение, протокол, Статутите на звената – последното е 
особено подходящо в случаите на многогодишни програми/проекти).  

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦХЗВО 
 
Дейността по вътрешен одит в публичния сектор се координира и хармонизира от министъра 
на финансите, който се подпомага от ЦХЗВО. Координацията и хармонизацията съгласно 
Глава шеста на ЗВОПС се осъществяват чрез: 

 разработване и актуализиране на стратегия и единна методология за вътрешен 
одит в публичния сектор; 

 организиране и поддържане на база данни за звената за вътрешен одит, регистър 
на одиторите, издържали успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор 
чл. 53 от ЗВОПС и регистър на статутите; 

 осигуряване, координиране и подпомагане на професионалното обучение на РВО 
и на вътрешните одитори в публичния сектор; 

 организиране на редовни срещи и дискусии по общи проблеми, свързани със 
стратегията, прилагането на методологията и изпълнението на вътрешния одит в 
публичния сектор; 

 изготвяне на годишен доклад за състоянието на вътрешния одит в организациите 
на изпълнителната власт, като част от консолидирания годишен доклад за 
състоянието на вътрешния контрол; 

 извършване на системно наблюдение по прилагането на изискванията на ЗВОПС и 
издадените в въз основа на него; 

 сътрудничество с институции и лица в областта на вътрешния одит от страната и 
чужбина и обмен на информация за развитието на вътрешния одит. 

С оглед своевременно запознаване с издадената от министъра на финансите методология по 
вътрешен одит, ЦХЗВО изпраща на организациите информация за разработените указания и 
методология.  
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Методологията по вътрешен одит, данните за ЗВО, съответните регистри и друга 
полезна информация в областта са публикувани на електроната страница на 
Министерство на финансите (www.minfin.bg > Контрол и одит > Информационна 
система за финансово управление и контрол и вътрешен одит). 

За да се осигури изпълнението на възложените от ЗВОПС задачи, ЦХЗВО си взаимодейства с 
РВО и вътрешните одитори от публичния сектор. Взаимодействието се осъществява чрез 
периодични срещи, обучения, конференции, на които се представя добрата практика в 
областта на вътрешен одит. Срещи могат да бъдат организирани между представителите на 
вътрешния одит в организации, в които има сходни дейност; общи цели; управляват 
междуведомствени програми, проекти, процеси, дейности. Провеждането на срещи може да 
се извършва и на териториален принцип – например ЗВО от една област. На организираните 
от ЦХЗВО периодични срещи могат да бъдат обсъждани общи проблеми на ЗВО и да бъдат 
обсъждани различни практики от дейността по вътрешен одит. РВО и вътрешните одитори в 
съответните организации също могат да инициират такива срещи помежду си. 

ЦХЗВО подпомага обучението на вътрешните одитори, като за целта изготвя годишна 
програма за обучение, която се публикува на електронната страница на Министерство на 
финансите (www.minfin.bg >  Бюджет > Обучения). РВО могат да потърсят съдействие от 
ЦХЗВО за получаване на информация или осигуряване на лектори по важни за тях теми. 
 
Отговорности на РВО: 
 
РВО от своя страна е длъжен да оказва съдействие и да предоставя на ЦХЗВО необходимата 
информация за дейността по вътрешен одит за изпълнение на задачите, произтичащи от 
ЗВОПС, в т.ч.: 

 информация за състава на ЗВО; 

 Статут на ЗВО; 

 годишен доклад за дейността на ЗВО; 

 информация във връзка с извършването на системно наблюдение и др.  

Информацията се предоставя със знанието и одобрението на ръководителя на организацията. 

Очакваме Вашите коментари, въпроси, предложения и добри практики по 
прилагането на ЗВОПС, Стандартите, Етичния кодекс и методологията по вътрешен 
одит на електронен адрес ic@minfin.bg  

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА 
СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”  

 
ЗВО в организации, които управляват средства по фондове и програми на ЕС, трябва да 
координират одитната си дейност по отношение на предприсъединителните програми ИСПА 
и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС с Изпълнителна агенция 
“Одит на средствата от ЕС” (ИА ОСЕС).  
 
Тази координация е необходима във връзка с функциите на агенцията по Глава пета от 
ЗВОПС като: 
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 орган за издаване на сертификат (certifying body за САПАРД) или декларация за 
приключване на проект или програма (winding up body за ИСПА) ; 

 одитен орган по Структурните и Кохезионния фондове (audit authority). 
 
РВО в тези организации трябва да изпращат копия от своите стратегически и годишни 
планове (в частта, касаеща одитната дейност по изброените програми и фондове на ЕС) на  
ИА ОСЕС и ЦХЗВО всяка година веднага щом бъдат одобрени, но не по-късно от 30 
ноември. В случай, че към тази дата няма одобрени планове, на ИА ОСЕС се изпращат 
проекти, като това изрично се отбелязва. В момента, в който има официално одобрени 
стратегически и годишен планове, РВО в тези организации са длъжни да изпратят копия до 
ИА ОСЕС и ЦХЗВО. 
Спрямо ЗВО в организациите с европейски средства ИА ОСЕС има позицията на външен 
одитор.  

VІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СМЕТНАТА ПАЛАТА И ДРУГИ ВЪНШНИ 
ОДИТОРИ 

 
РВО отговаря за координацията на взаимодействието с външните одитори в съответствие с 
чл. 28, т. 6 от ЗВОПС и Стандарт 205. Взаимодействието с външните одитори се 
регламентира в Статута на ЗВО. 

 
205 – Координация 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да обменя информация и да координира 

дейността си с тази на външните одитори, за да осигури оптимален обхват и минимално 
дублиране на усилия 

 
1. Въпроси за координация 

 
РВО осъществява периодично комуникация и срещи с външните одитори за обсъждане на 
въпроси от взаимен интерес, като: 

 Планиране на одитните ангажименти, така че да се осигури максимален обхват на 
одита и съгласуване на времевите графици за осъществяване на одитните 
ангажименти от ЗВО и екипите на външни одитори; 

 Осигуряване на достъп до работните програми и документи; 

 Размяна на одитни доклади; 

 Определяне на лица за контакт от всяка институция, които да обменят текуща 
информация за съществени промени при промяна на графиците; 

 Други съществени въпроси. 

РВО трябва да документира по подходящ начин резултатите от проведените срещи. 

2. Сметна палата 
 
Всички организации от публичния сектор подлежат на външен одит от Сметната палата на 
Република България (СП). В тази връзка РВО следва да предприеме действия за 
осъществяване на контакт с представители от СП (за министерствата и другите централни 
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ведомства това са координаторите на съответните отделения, за общините – териториалните 
директори). 
 

Добрата координация между вътрешните и външните одитори прави одитните дейности 
по-ефективни, осигурява оптимално одитно покритие и улеснява работата както на 
всички одитори, така и на одитираните. 

3. Други външни одитори 
 
Възможно е да се наложи РВО да комуникира и сътрудничи с други външни одитори – 
например организациите, които управляват европейски средства, както и тези, които са 
бенефициенти, подлежат на одит от страна на Европейската Сметна палата, Европейската 
комисия и оторизирани от нея одиторски фирми. 

VIIІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Вътрешните одитори от публичния сектор е възможно да си сътрудничат с различни 
неправителствени организации, сред които като много полезни биха могли да се посочат 
Института на вътрешните одитори в България и Националното сдружение на общините в 
Република България: 

 Дейността на Института на вътрешните одитори в Българи (ИВОБ) е полезна на 
всички вътрешни одитори по отношение на: развитието на дейността по вътрешен 
одит, обмяната на опит, повишаването на квалификацията, програмите за 
сертифициране Certified Internal Auditor, Certified Government Auditing Professional 
и др. Институтът на вътрешните одитори в България може да организира 
специализирани обучения за вътрешните одитори, които са и строго профилирани, 
например одит в областта на информационните технологии. 

 Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) може да 
подпомогне ЗВО в общинските администрации по отношение на: обмяната на 
опит, повишаването на квалификацията в области, касаещи администрации с 
еднороден вид дейности и др. 
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 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

СТРАТЕГИЧЕСКО И ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО 
ВЪТРЕШЕН ОДИТ  

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Всяко основно структурно звено в организацията трябва да има свои специфични 
стратегически и оперативни цели и планове, изпълнението на които да допринася за 
постигането на целите на организацията. Тези задължения се възлагат от ЗФУКПС на всички 
служители на ръководни длъжности, включително на РВО.  
 
ЗВОПС (чл.32-36) и Стандарти 201, 202 и 203 съдържат специални изисквания относно 
планирането на вътрешния одит, които са съобразени с неговата същност. При изготвяне на 
плановете РВО и вътрешните одитори следва да се вземат предвид и всички останали 
изисквания на ЗВОПС и Стандартите, поради взаимовръзката помежду им. Тази глава 
представя същността на планирането на дейността по вътрешен одит и описва основните 
стъпки при стратегическо и годишно планиране.  
 

 
201 – Планиране 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да изготвя планове въз основа на оценка на 

риска, в които да определя приоритетите на звеното за вътрешен одит в съответствие с 
целите на организацията. 

202 – Представяне и одобрение 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да представи плана за вътрешен одит и 

оценката за необходимите ресурси на ръководството и одитния комитет, ако има сформиран 
такъв, за преглед и одобрение, включително и междувременно възникнали съществени 
промени. Ръководителят на вътрешния одит трябва да съобщи и какъв ефект биха имали 
ресурсните ограничения. 

203 – Управление на ресурсите 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да се увери, че ресурсите за дейността по 

вътрешен одит са подходящи, достатъчни и ефективно разпределени за изпълнение на 
одобрения план. 
 

ІІ. СЪЩНОСТ НА ПЛАНИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
 

1.Необходимост  
Планирането на дейността по вътрешен одит е необходимо, за да може ЗВО: 

 да определи своите цели и приоритети и  

 да използва ефективно и ефикасно ресурсите, за да ги постигне.  

Освен това планирането осигурява: 

 база за оценка на потребностите от ресурси; 
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 програма за действие – всеки план, след като надлежно бъде одобрен, 
представлява такава програма;  

 критерии за измерване на действително извършената работа от ЗВО; 

 начин да се въвлече ръководството в работата на вътрешните одитори; 

 насочване на вътрешния одит към най-рисковите дейности и структури. 

Планирането е най-важната част от вътрешния одит,  защото поставя основите на 
дейността. Ако планирането не е добро, останалата работа на ЗВО също не може да 
бъде качествена – ЗВО не може да строи къща без основи. 

 Вие бихте ли живели в къща без солидни основи? 
 А кой би плащал на такива строители? 

2. Видове планове  

Обособяват се четири вида планове. Те се изготвят с определени цели на различни етапи от 
дейността по вътрешен одит и същевременно между тях съществуват следните връзки: 

 Стратегически план за дейността по вътрешен одит (стратегически план) - 
изработва се първи и определя целите и обхвата на вътрешния одит през 
следващите три години. Стратегическият план е база за изготвяне на 
годишния план;  

 Годишен план за дейността по вътрешен одит (годишен план) -  определя 
конкретните одитни ангажименти, които ще бъдат извършени през 
следващите дванадесет месеца. Годишният план предхожда оперативния;  

 Оперативен план - подпомага изпълнението на годишния план чрез 
разпределение на необходимите ресурси за всеки отделен одит;  

 Одитен план - изготвя се в началото на всеки одитен ангажимент, 
предвиден в годишния план. Съдържа целите, обхвата, времетраенето и 
разпределението на ресурсите за изпълнение на ангажимента.  

Стратегическият, годишният и одитният план са задължителни за всички ЗВО; оперативни 
планове се препоръчва да се изготвят в големите ЗВО (виж. глава втора на том І на 
Наръчника) 

3. Отговорности  

Отговорност за планирането, както и за цялата дейност по вътрешен одит, носи РВО. Това 
предполага той активно да участва лично, но не означава, че единствено РВО извършва тази 
дейност. Отговорността на РВО включва и създаване на подходяща организация в ЗВО за 
ефективно извършване на планирането в частност и на одитната дейност като цяло.  

4. Ключови изисквания  

4.1. ЗВОПС и Стандартите задължават вътрешните одитори да планират дейността си на база 
оценка на риска, съобразно целите на организацията. Двете изисквания са взаимосвързани, 
тъй като изпълнението им се основава на доброто познаване на организацията. 
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 Оценка на риска - Стратегическите, годишните и плановете за конкретни 
одитни ангажименти се изготвят на база оценка на риска. По отношение на 
планирането на цялостната дейност по вътрешен одит (стратегическо и 
годишно планиране), оценката на риска се извършва поне веднъж годишно, 
съгласно чл. 32 от ЗВОПС и Стандарт 201.У1.  Годишната оценка на риска 
е насочена към рисковете, които могат да повлияят върху постигането на 
целите на организацията, докато оценката на риска при конкретен одитен 
ангажимент е насочена към рисковете, които могат да въздействат върху 
постигането на целите на конкретен процес/дейност.  

 Съответствие с целите на организацията - Планирането на дейността 
трябва да бъде обвързано с целите на организацията – както с 
дългосрочните (стратегически), така и със средносрочните и 
краткосрочните оперативни цели. Това изискване следва и от самата 
природа на вътрешния одит (чл.3 от ЗВОПС) да подпомага постигането на 
целите на организацията чрез даване на увереност и консултиране. 
Вътрешният одит оценява систематично и дисциплинирано доколко 
процесите на целеполагане, управление на рисковете и контрол са 
адекватни и ефективни и дава препоръки за подобряване.  

За да изпълни своята мисия на оценител и консултант, вътрешният одит трябва да 
познава отлично това, което оценява и подобрява. 

 
4.2. Принципно изискване е дейността по вътрешен одит да бъде подходящо документирана. 
При планирането това е от особено значение, защото професионалната одиторска преценка 
играе значителна роля при взимането на решения. Всички решения трябва да бъдат 
информирани и документирани.  

 Информирано решение е налице тогава, когато вътрешният одитор е събрал 
достатъчно уместна, надеждна и полезна информация; тази информация 
трябва да се анализира, оцени и послужи за взимане на решение. 
Информираното решение е обосновано и мотивирано в съответствие със 
Стандартите. 

 Освен това РВО трябва постоянно през годината да набелязва, събира и 
класира полезна информация, която да послужи за годишната оценка на 
риска (например: решение за въвеждане на нова информационна система в 
счетоводството след една година; оплакване за текучество на персонала от 
директора на финансовата дирекция в критичната фаза на подготовка на 
проекта на бюджет; медиен скандал, в който е намесена организацията и 
други). 

Събирането на информация за целите на планирането се извършва през цялата година, 
непрекъснато, а не е затворено в определени времеви рамки преди продуцирането на 
съответния план. 

 Документират се надлежно всички стъпки от процеса на планиране и 
информацията в подкрепа на взетите решения. Това включва и въпроси 
като одитна вселена, оценка на риска, одитна стратегия (виж т.ІІІ по-долу) 
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– документира се принципният подход на ЗВО (във вътрешните правила 
или специална част на стратегическия план).  

 
Всеки един въпрос “защо” относно планирането, зададен от външни одитори,  
вътрешни одитори, които не са участвали пряко в дългосрочното планиране или други 
потребители на информацията трябва да намери своя отговор в документацията на ЗВО. 

5. Ползи от дългосрочното  планиране 

Качественото дългосрочно планиране е трудоемък процес, но вложените усилия имат за 
резултат: 

 добро разбиране на целите, дейностите, рисковете и контролите,  

 адекватна оценка на риска и на необходимите ресурси,  

 фокусиране на вътрешния одит върху наистина съществените и рискови за 
организацията области;  

 натрупване и документиране на ценна информация, която след това трябва 
само да се актуализира; 

 скъсяване на времето за извършване на конкретните одитни ангажименти; 

 демонстриране на компетентността на вътрешните одитори пред 
ръководството; 

 качествено извършване на останалата одиторска работа в полза на 
организацията. 

 
Дългосрочното планиране не е еднократен процес, вътрешните одитори следва да събират 
текущо през годината информация за нуждите на планирането на дейността по вътрешен 
одит. В края на годината целия този процес на събиране на информация за организацията, 
вкл. и от одитните ангажименти намира отражение в годишната оценка на риска и се 
формализира в изготвените дългосрочни планове на ЗВО. 
 
Необходимото време за дългосрочно планиране на дейността зависи от: 

 полученото разбиране и натрупания опит от вътрешните одитори в 
съответната организация; 

 практиката на вътрешните одитори в изготвяне на стратегически планове в 
същата организация. 

 
Вътрешните одитори и РВО трябва да отделят значително време при първото прилагане на 
методологията за дългосрочно планиране. Препоръчително е РВО да стартира този процес от 
месец юли, така че в края на ноември да разполага с одобрени на стратегически и годишен 
планове. 
 

 
Не пестете усилия и време, когато за пръв път планирате дългосрочно по този 
наръчник. Ако сега свършите добре работата си, през следващите години ще Ви бъде 
значително по-лесно, тъй като ще Ви се налага само да актуализирате разбирането си 
и оценката на риска на базата на новопостъпилата информация. 
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IIІ. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 

1. Същност  

Стратегическият план (чл. 32 и чл. 33 от ЗВОПС) представлява дългосрочна рамка за 
дейността по ВО, която обхваща тригодишен период и се изготвя на база оценка на риска и в 
съответствие с дългосрочните цели на организацията. Той трябва ежегодно да бъде 
осъвременяван на база годишната оценка на риска, както и при необходимост (промени в 
организацията и др.). 
 
Освен това процесът на стратегическото планиране:  

 поставя целите на дейността по ВО и целите за развитие на ЗВО; 

 определя одитната вселена, която включва всички области в организацията, 
които могат да бъдат обект на вътрешен одит;  

 осигурява обективен подход за определяне на приоритетите в работата, 
базиран на  оценка на риска; 

 осигурява база за изчисляване на необходимите ресурси; 

  въвежда стандарти (инидкатори/критерии), чрез които вътрешните 
одитори да измерват изпълнението на своята работа и достигането на 
определени /стратегически/ цели; 

 демонстрира на ръководството, че дейността по ВО се изпълнява 
компетентно. 

2. Участие на ЗВО 

В процеса на стратегическо планиране РВО може да възложи на одитори от звеното 
конкретни задачи, свързани с проучвания, събиране и анализиране на информация за 
дейността на организацията, идентифициране на стратегическите й цели, определяне на 
целите и приоритетите на ВО, идентифициране на областите за одит, рисковете и тяхната 
оценка. При разпределянето на работата по планирането между одиторите от звеното РВО 
следва да вземе под внимание знанията, уменията и опита на съответните вътрешни 
одитори.  Добра практика е в този процес да участват РВО и всички вътрешни одитори и 
резултатите, получени на всеки етап, да се обсъждат помежду им. 
 

3. Етапи на стратегическото планиране 

Процесът на стратегическото планиране преминава през шест основни етапа: 

 Разбиране за организацията; 
 Идентифициране на одитната вселена; 
 Извършване на оценка на риска на одитните единици (елементите на 

одитната вселена); 

 Избор на одитна стратегия (одитен подход);  

 Определяне на потребностите от одиторски персонал; 
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 Изготвяне на стратегически план.  
 

Етапите са обособени, но не са автономни; между тях съществуват всички възможни 
връзки и никой етап не е затворен сам за себе си. Напротив - извършената одиторска 
работа на всеки етап от стратегическото планиране служи за целите на останалите 
етапи, както и за годишния план и одитните планове. 

4. Разбиране за организацията 

4.1. Постигане на задълбочено разбиране и документиране 

Отправната точка за стратегическото планиране е доброто разбиране за целите на 
организацията; тези цели с какви дейности/системи/процеси се постигат и кои структури ги 
извършват, какви са връзките между тях, какви рискове заплашват постигането на целите и 
как ръководството ги управлява. 

 
Още на този етап вътрешните одитори трябва да са получили детайлно разбиране за 
одитните единици (виж по-долу). През първата година тази цел е постижима с големи усилия 
– но това е правилният подход; през следващите години от дейността на ЗВО се натрупва  
информация и във всички случаи на третата година в ЗВО трябва да са налице добри 
описания на всяка одитна единица, които да документират етапите/стъпките в одитната 
единица, целите им, ключови рискове и контроли. Повече за документирането на одитна 
единица виж в глава втора на том ІІ и в глава втора на том ІІІ на Наръчника.  

 

Не започвайте да планирате, преди да сте постигнали и документирали доброто си 
разбиране за целите и одитните единици (дейностите/системите/процесите) в 
организацията. 

От работните документи на ЗВО трябва да е ясно кои са стратегическите цели на 
организацията, кои са оперативните цели и каква е тяхната обвързаност със 
системите/дейностите/процесите в организацията. Работните документи за всяка 
одитна единица трябва да съдържат информация за целта и етапите на 
процеса/процесите, контролните цели на всеки етап, рисковете за постигането им и 
въведените контроли за минимизирането им. 

Постигането на такова детайлно разбиране ще осигури (и е предпоставка за) пълно и 
точно дефиниране на одитните единици, използване на относими рискови фактори, 
адекватни резултати от оценката на риска и впоследствие правилно определяне на 
целите и обхвата на одитните ангажименти в годишния план. 

За да придобият това добро разбиране, вътрешните одитори трябва задълбочено да познават 
налични писмени източници, вкл. всички документи за политиката на ръководството, 
стратегически и годишни планове и други; всички относими нормативни актове, всички 
вътрешни актове, основни споразумения и договори, доклади на външни одитори и други 
компетентни контролни органи, други относими документи, Пример за такава категория 
"други относими документи" в министерствата са отговорите на министрите по зададени от 
народните представители въпроси в рамките на процедурата по парламентарен контрол.  
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Освен писмените източници на информация, вътрешните одитори трябва да проведат 
подходящи интервюта, разговори с висшето ръководство и експертния персонал. Получената 
от тях информация ще помогне на вътрешните одитори да идентифицират и опишат точно 
как протичат процесите, разбирането на ръководството за рисковете и кои са ключовите 
контроли (виж повече в том ІІ и в глава І „Одитна информация”от том ІІІ на Наръчника за 
вътрешен одит).  

От писмената информация и срещите вътрешните одитори трябва да направят мотивирано 
заключение за отношението на ръководството към контрола и управлението на риска и 
желанието за предприемане на промени, реализиране на нови идеи и въобще за състоянието 
на вътрешния контрол в организацията като цяло. Това ще подпомогне вътрешният одит да 
заложи  стратегическите си цели по такъв начин, че да носи полза на организацията. 

 
 
Разбирането се подобрява и задълбочава с времето, като в резултат на изпълнените 
одитни ангажименти одиторите натрупват нова информация. Минимум веднъж 
годишно – по време на годишната оценка на риска – тази нова информация и 
настъпилите други промени трябва да се обсъждат от ЗВО, това да се отразява в 
актуализиране на разбирането – и съответно и на подкрепящите работни документи  
в постоянното и текущите досиета (виж повече в глава “Работна документация”, том 
ІІІ на Наръчника). 

4.2. Определяне на стратегическите цели на вътрешния одит 
 
На този етап РВО определя по най-общ начин какво иска да постигне вътрешният одит през 
следващите три години, т.е. какви са целите на вътрешния одит. Те естествено са свързани с 
целите на организацията и със същността на ВО (чл.3 от ЗВОПС). Целите на ЗВО трябва да 
бъдат измерими и постижими. Това означава, че РВО трябва да формулира целите чрез 
конкретни очаквани резултати (критерии, индикатори за изпълнение), или, ако целите са 
общо формулирани, РВО трябва допълнително да определи критериите непосредствено след 
всяка цел. 
 
Възможните цели на ЗВО могат да са свързани със: 

 същността на вътрешния одит – укрепване на вътрешния контрол на 
организацията чрез предоставяне на обективна оценка и препоръки за 
подобряването на ефективността му. Критерий за изпълнението на тази цел 
може да бъде: извършени оценки за адекватност и ефективност на 
вътрешния контрол във всички системи/структури на организацията в 
рамките на трите години на стратегическия план; приемане и изпълнение 
на дадените от вътрешния одит препоръки;  

 целите на организацията – ЗВО във всички организации, които управляват 
средства от фондове и програми на ЕС, трябва да формулират подходяща 
цел в тази връзка, тъй като приоритет за техните организации е постигане 
на максимален ръст при усвояването на средства от програми на ЕС. 
Например: приоритет на ЗВО за периода ще бъде предоставянето на 
увереност на ръководството относно правилното, законосъобразно и 
ефективно управление на  програми и фондове на ЕС;  
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 подобряване на разбирането за вътрешния контрол и прилагане 
изискванията на ЗФУКПС – например: повишаване на разбирането на 
ръководството за вътрешния одит, контрола и управлението на риска в 
организацията; подпомагане на организацията при въвеждане на процес по 
управление на риска; подпомагане на ръководството при дефиниране на 
стратегически и оперативни цели; подпомагане на организацията за 
развитие на мониторинга и др. Критерии за изпълнение могат да бъдат: 
извършени обучения  по вътрешен контрол (консултантски ангажименти) 
на всички служители с ръководни функции на централно и регионално 
ниво; въвеждане на самооценката на вътрешния контрол във всички 
структури на организацията до края на 20...г.; разработена стратегия 
управление на риска в организацията до края на 20... г.; 

 развитието на ЗВО - укрепване на административния капацитет на ЗВО 
чрез попълване състава на звеното, повишаване на професионалните знания 
и умения, въвеждане на процес по самооценка на вътрешния одит, 
придобиване на сертификати „вътрешен одитор в публичния сектор”, 
сертификати на Института на вътрешните одитори /CIA (Certified Internal 
Auditor), Certified Government Auditing Professional, (CGAP) и пр./, 
сертификат на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) и др. 

Целите на ЗВО се залагат в първата част на стратегическия план. 
Към настоящия наръчник е приложен примерен образец на стратегически план 

(Виж Приложение 20). 
 

5. Идентифициране на одитната вселена 

5.1. Одитна вселена 
 

Одитната вселена е изчерпателен списък на всички одитни единици в организацията 
(областите, подлежащи на одит). Одитната вселена представлява пълният обхват на 
вътрешния одит в организацията и служи за основа на дългосрочното планиране. За да 
определи одитната вселена, РВО следва да използва събраната на предходния етап 
информация.  

 
5.2. Подход при определяне на одитната вселена   

 
Одитните единици трябва да се подберат много внимателно. Цялата организация трябва да 
бъде разделена на подобни одитни единици. За целта могат да се приложат различни 
подходи – функционален, структурен и комбиниран. Независимо кой подход се използва, 
списъкът на одитната вселена трябва да обхваща всички цели и аспекти от дейността на 
организацията. В тази връзка РВО трябва да обмисли по какъв подходящ начин да включи в 
списъка целите и дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.  

 
РВО трябва внимателно да прецени кои са одитните единици, до какво ниво на детайлност да 
стигне при раздробяването им или обратното - как да ги окрупни/групира при необходимост. 
Идентифицираните одитните единици трябва да са съизмерими (хомогенни) и ограничени до 
разумен брой /управляемо ниво/. Например в една неголяма община човешките ресурси е 
една система, докато в едно министерство (с няколко хиляди служители, териториални 
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структури и т.н.) може да е подходящо отделните елементи – подбор, назначаване, 
оценяване, обучение и др. – да се обособят като отделни системи.  

 
Одитната вселена се определя чрез използването на някой от следните подходи: 

 Функционален подход – разделяне на системите според функцията и 
ролята, която играят във вътрешния контрол.  

 Например: 

- Системи за мониторинг – по правило те обхващат всички части на дадена 
организация. Когато са въведени и функционират, одитирането на тези 
системи може да намали усилията, необходими за одитиране на по-ниските 
нива. Ако организацията разчита на тези системи като на основни 
инструменти, РВО трябва да вземе предвид това и да го отрази по подходящ 
начин в оценката на риска (примерно чрез въвеждане на такъв рисков фактор и 
задаване на по-голямо относително тегло на този фактор).  

- Оперативни системи – чрез тях се извършват специфичните дейности на 
организацията, включително определянето на стратегии, политики и пр. 
Одитният приоритет, определен за тези системи, ще зависи от тяхното 
предназначение, същественост за постигане целите на организацията и ниво 
(висше ръководство, директори на дирекции, началници на отдели и т.н.).   

- Обслужващи административни системи – това са човешки ресурси,  финанси 
и счетоводство, управление на собствеността, връзки с обществеността, 
деловодство и други, които покриват много части от дадена организация.  

 Структурен подход – одитната вселена се разделя на сравнително малък 
брой области, които приблизително съответстват на органиграмата на 
организацията - структурни звена (дирекции, отдели) и/или самостоятелни 
организации (разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен).  

 Комбиниран подход – възможно е определянето на одитната вселена по 
структури да се съчетае с функционалния подход. В такъв случай преди 
или след структурите в списъка на одитната вселена се включват дейности 
(процеси, системи) - например начисляване, събиране и отчитане на 
определен вид такса; изпълнението на проект със специфично финансиране 
и правила (от Световната банка, ПРООН и др.). 

 
Независимо от използвания метод за определяне на одитната вселена, РВО трябва 
допълнително да вземе предвид, установи и изследва следното: 

 

 кои одитни единици играят основна роля за изпълнение на 
управленската цел и кои подпомагат изпълнението й, 

 връзките между одитните единици, за да разбере до каква степен одитът на 
една одитна единица може да доведе до констатации, относими за друга 
(например когато резултатите от работата на една единица се използват от 
една или няколко други; когато една система обхваща няколко структурни 
звена или разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен)  
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 мнението на ръководството за това кои области се считат за високорискови. 

 
РВО изготвя списък на идентифицираните единици на одитната вселена, които трябва да 
бъдат оценени. Този списък трябва да се преглежда поне веднъж годишно (при годишната 
оценка на риска) и да се актуализира текущо при настъпили промени в структурата, 
дейностите, системите и процесите в организацията. В списъка също така могат да бъдат 
включени системи/дейности и процеси, които предстои да бъдат въведени или са в процес на 
разработване.  
 

Вътрешните одитори трябва да се стремят да прилагат функционалния подход за 
определяне на одитната вселена, тъй като той носи повече полза и осигурява по-
ефикасно планиране. ЗВО, които първоначално са избрали структурния подход, 
след втората/третата година трябва да преминат изцяло към функционален подход и 
само по изключение и след добро аргументиране да се използва комбиниран подход 
и към системите от одитната вселена се добави например проект на Световната 
банка.   

6. Оценка на риска 

Оценката на риска се основава най-вече на субективна оценка, но могат да бъдат използвани 
различни техники, за да стане анализът по-систематичен и по-обективен. Използването им е 
от голяма полза за мотивиране на преценката на РВО относно приоритета и честотата на 
одитите. Съгласно Стандартите, оценката на риска се прави поне веднъж годишно /годишна 
оценка на риска/. На база извършената оценка на риска, РВО може да приоритизира 
единиците и да определи каква ще бъде стратегията на вътрешния одит за покритие на 
рисковите области. Всяка стъпка от дейността за оценка на риска трябва да бъде подробно 
документирана. 

 
6.1. Връзка между управлението на риска в организацията и оценката на риска при 
стратегическото планиране на дейността по вътрешен одит 

 
При годишната оценка на риска РВО трябва да вземе под внимание процеса по  управление 
на риска в организацията. Оценяването на този процес е важен приоритет на вътрешния 
одит. 

Оценяването на процеса на управление на риска от вътрешните одитори се 
различава от оценката на риска, която одиторите извършват с цел планиране на 
дейността си. Във всички случаи информацията от един всеобхватен процес на 
управление на риска, включително идентифицираните от ръководството проблеми, 
може да подпомогне вътрешния одит при стратегическото и годишно планиране и 
при планирането на конкретен одитен ангажимент.  

РВО трябва да разполага с информация относно степента на въвеждане на процеса по 
управление на риска в организацията още на етап „Разбиране за организацията”.  

Дефинирането на тази информация на етап оценка на риска означава, че вътрешният 
одит не е получил на етап „Разбиране за организацията” достатъчно информация и 
разбиране за нивото на контрол в организацията и отношението на ръководството 
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към него. В този случай РВО все още не трябва да пристъпва към оценка на риска 
във връзка със стратегическото планиране на дейността по вътрешен одит.  

В случай, че в организацията липсва установен процес на управление на риска, РВО трябва 
да доведе това до знанието на ръководството и да направи предложения за неговото 
въвеждане. В тази връзка РВО трябва да проучи разбирането на ръководството за ролята на 
вътрешния одит в процеса на управление на риска в организацията, за да може да дефинира 
целите на вътрешния одит в стратегически аспект, както и вида на ангажиментите в тази 
област. Това разбиране за мястото на вътрешния одит в процеса на управление на риска в 
организацията трябва да намери отражение в стратегическия план на ЗВО и Статута на ЗВО.  
 

 
6.2. Организация на оценката на риска  

 
След като вътрешният одит е получил много добро разбиране за дейността на организацията 
и са идентифицирани всички единица на одитната вселена, РВО трябва да пристъпи към 
извършване на оценката на риска.  
 
Един широко използван подход към оценката на одитните единици включва изчисляване на 
рискови индекси. Те представляват производна/резултативна величина, която се получава 
чрез следните стъпки: 

 Определяне на рискови фактори; 

 Определяне на оценителна скала за всеки рисков фактор; 

 Определяне на тегла на рисковите фактори; 

 Оценяване на всяка единица в одитната вселена (одитна единица); 

 Класифициране (приоритизиране) на одитните единици.  

 
6.2.1. Определяне на рискови фактори  

 
Всяка идентифицирана единица от одитната вселена се оценява по предварително зададени 
рискови фактори. 
Рисковите фактори представляват условията/средата/причините, които пораждат или 
засилват рисковете.  
РВО взема крайното решение за това какви рискови фактори ще бъдат прилагани. Той трябва 
да се стреми да определи рискови фактори, които са относими за цялата или преобладаваща 
част от единиците в одитната вселена. Изборът на рисковите фактори следва да бъде: 

 Мотивиран - рисковите фактори следва да са съобразени с естеството на 
одитните единици и тяхната значимост за организацията; 

 Информиран – на етап „Разбиране за организацията” вътрешните одитори 
трябва да са събрали фактологична информация, която да послужи при 
определяне на факторите, оценителната скала и теглата на рисковите 
фактори.  

Често рисковите фактори могат да бъдат идентифицирани чрез интервюта с мениджърите и 
персонала, чрез използване на въпросници и чрез дискусии между одиторите в ЗВО. При 
годишната оценка на риска вътрешните одитори взимат под внимание съществените 
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рискове, които заплашват постигането на целите на организацията. В литературата 
съществуват множество рискове (рискови категории), които могат бъдат използвани при 
определяне на рискови фактори (Виж Приложение 21). Традиционно като рискове, относими 
към целите на всякакви организации, се посочват риск за репутацията, оперативен риск, 
стратегически риск, договорен риск, правен (нормативен) риск, финансов риск, управленски 
риск.  
По-долу е посочен пример как от определена рискова категория може да се идентифицира 
рисков фактор. Този списък на рисковите категории и фактори не е изчерпателен и РВО 
може да използва и други, които са относими към дейността на съответната организация. 
Препоръчително е да се използват около 5-10 рискови фактора. 

 
 

№ Рискова категория Рисков фактор 
1.  Риск за репутацията  
  Медиен скандал, свързан с одитна/и единица/и, в който са 

замесени ръководители и/или служители на организацията 
  Провал на проект/и с голямо обществено значение; 
  Закъснение или неизпълнение на мерки от програмата на 

правителството и други важни за организацията мерки 
  Политическо/бизнес компрометиране на ръководството на 

организацията и др. 
2.  Оперативен риск  
  Прекъсване/прекратяване на дейност на организацията, 

свързана с предоставяне на важно услуга на обществото – 
например неизплащане на обезщетения за безработица (за 
организации в социалната сфера), прекратено финансиране 
на земеделски производители и др. 

  Въвеждане на нова дейност/функция, нетипична за 
организацията 

  Сложна организация на дейността 
  Въздействие на одитната единица върху други единици от 

организацията 
  Въздействие на одитната единица върху обекти извън 

организацията 
  Текучество на персонала 
3. Стратегически риск  
  Оперативните и програмни цели не съответстват на тези на 

организацията 
  Резултатите не съответстват на поставените цели и задачи 
  Неадекватни критерии за определяне постигането на 

поставените цели и задачи 
  Неефективно управление и др. 
4. Правен риск  
  Промяна в нормативните актове 
  Сложност на нормативната уредба 
  Промяна във вътрешните правила 
  Сложност на вътрешните правила 
5. Договорен риск  
  Наличие на клаузи за предоставяне на гаранции 
  Стойност на договора 
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  Сложност на договора 
  Брой структури и лица, въвлечени в изпълнението на 

договора 
6. Финансов риск  
  Обем на месечните транзакции 
  Големина на бюджета 
  Размер на капиталовите разходи/годишно 
  Финансиране от външни източници 
  Финансови задължения и др 
7. Управленски риск  
  Компетентност на ръководството и служителите 
  Разбиране на ръководството за вътрешния контрол 
  Комуникация и линии на докладване и др. 

 
6.2.2. Определяне на оценителна скала за всеки рисков фактор 
 
РВО трябва да определи скала за всеки рисков фактор - обикновено от 1 до 5 или от 1 до 3. 
РВО може да включи в скалата и оценка „0”, когато съответният рисков фактор не е относим 
спрямо някои одитни единици. Например, ако РВО е определил рисков фактор „брой 
сключени договори” се поставя „0”, когато е стартирала тръжна процедура и предстои 
сключване на договори.  
РВО на база придобитото разбиране за одитните единици и професионална преценка трябва 
предварително точно да определи в кои случаи се поставят оценки 1, 2, 3, 4 или 5, т.е да 
дефинира критериите за оценка. Тези критерии могат да бъдат количествени и качествени. 
По-долу в таблицата са посочени примерни рискови фактори и критерии за оценката им. За 
целите на примера е използвана оценителна скала от 1 до 3; не са изброени изчерпателно 
всички възможни рискови фактори и съответните критерии за оценка; примерът цели само да 
илюстрира каква е методиката. РВО следва да определи рискови фактори и съответните 
критерии за оценка в зависимост от спецификата на одитните единици. 
 

Рисков фактор Критерии за оценка Оценка
  
Няма промени в състава на ръководния и експертен 
персонал през последните 3 години; 

1 
 

Промяна на по-малко от 10 % от състава на експертния 
персонал и запазване на управленския през последните 3 
години  

2 
 

 
 
 

Текучество на 
персонала 

Промяна в ръководния състав и в над 10 % от експертния 
през последните 3 години 

3 

  
Няма структурни промени и промени в дейностите и 
функциите за последните 3 години 

1 
 

Няма промени в дейността и функциите, но са извършени 
малко на брой (незначителни) структурни промени през 
последната една година 

2 

 
 
 

Промени в дейността и 
структурата на 
организацията 

Промяна в дейноста, възлагане на нови функции и 
настъпили значителни структурни промени през 
последната една година 

3 
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Няма промени в нормативната уредба през последната 
година  

1 

Нормативните актове са променяни през последните две 
години, но не са въвеждани нови специфични изисквания 
или актове 

2 

Промени в 
нормативната уредба 

Има значителни промени в нормативната уредба, 
въведени са нови специфични изиквания, относими към 
одитната единица 

3 

  
Съдържа строги и ясни изисквания и са приложими в 
голяма част от организациите в публичния сектор  

1 

Съдържа специфични за одитната единица разпоредби  2 

Сложност на 
нормативната уредба 

Прилагат се нормативни актове, релевантни за по-голяма 
част от публичната администрация, както и специфични 
национални актове и актове на ЕС. 

3 

  
  
До 1 000 000 лв. 

1 

От 1 000 001 до 3 000 000 лв.  2 

Бюджет 

Над 3 000 000 лв. 3 
  
Въведени са всички компоненти на вътрешния контрол в 
организацията и ръководството е компетентно по 
въпросите,  свързани с вътрешния контрол и разбира 
неговата същност и важност 

1 

Не са въведени всички компоненти на вътрешния контрол 
в организацията, но ръководството има добро разбиране за 
същността на контрола и желание за подобряването и 
усъвършенставането му 

2 
 

Вътрешен контрол 

Слаб вътрешен контрол и ръководството не разбира 
същността, важността и необходимостта от въвеждането 
му. 

3 
 

 

6.2.3 Определяне на тегла за рисковите фактори  

РВО задава тегло (тежест) за всеки рисков фактор в зависимост от относителната важност на 
различните фактори. РВО може да използва проценти или абсолютни величини, като общият 
сбор на теглата по рискови фактори не трябва да надвишава 100 %, респективно 1.  
 
6.2.4. Оценяване на всяка единица от одитната вселена 
 
Финалният резултат (рисков индекс) за всяка одитна единица се получава, като: 

 всяка одитна единица се оценява чрез поставяне на оценки по избраната 
скала за  всеки рисков фактор;  

 поставените оценки се умножават по зададеното тегло на съответния 
рисков фактор; 

  резултатите се сумират, за да се получи финалната оценка на риска за 
всяка одитна единица (наречена рисков индекс).  
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6.2.5. Класифициране (приоритизиране)  

Целта на приоритезирането е да послужи за разпределение на ресурсите на вътрешния одит, 
като усилията се насочват най-вече към единиците, оценени с по-високо ниво на риск.  
Рисковите индекси са необходими за класифицирането на одитните единици като 
високорискови, среднорискови и нискорискови. За целта трябва да се изберат подходящи 
граници съответно за висок, среден и нисък риск. Границите се определят в зависимост от 
стойностите на рисковите индекси за всяка система. Например, ако минималният рисков 
индекс е 1, а максималният е 3, РВО може да избере следните граници: 

 рисков индекс от 2,31 до 3,00 – високорискови одитни единици; 

 рисков индекс от 1,71 до 2,3 – среднорискови одитни единици; 

 рисков индекс от 1 до 1,7– нискорискови единици.  
 
6.2.6. Документиране на извършената оценка на риска 
 
Всички стъпки и решения от оценката на риска трябва да са мотивирани и да се 
документират подходящо. В настоящите насоки е приложен примерен модел за оценка на 
риска. (Виж  Приложение 22; Приложение 23; Приложение 24) 

7. Избор на одитна стратегия 

7.1. Общи насоки  
 
Одитната стратегия определя как ще се покрият с одиторска работа единиците в одитната 
вселена за трите години на стратегическия план. На тази основа съответно се изготвя и 
годишният план с одитни ангажименти.  
При формулиране на одитната стратегия РВО трябва да:  

 зададе честотата на одитните ангажименти за увереност за високо, 
средно и нискорисковите одитни единици;  

 се стреми максимално да покрие високо и среднорисковите единици в 
рамките на трите години на стратегическия план; 

 се стреми да не се допуска дублиране на работата на ЗВО с тази на 
други одитори. Като част от своята одитна стратегия РВО трябва да реши 
по какъв начин това да бъде постигнато; 

 определи какъв ще е подходът на ЗВО по отношение на: 

- официални и неофициални одитни ангажименти за консултиране; 

- проследяване на препоръките от одитните доклади;  

- одитните единици в процес на разработване. 

 определи продължителността на ангажиментите. 
 
7.2. Определяне на одитна стратегия 
7.2.1. Честота на ангажиментите  

 
Определянето на честотата на одитните ангажименти за увереност се налага, тъй като е 
нереалистично вътрешният одит всяка година да покрива подробно всички идентифицирани 
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единици. Одитната стратегия трябва да предвижда отделни подходи за одитиране на високо, 
средно или нискорискови единици (рискови групи). При дефинирането на подхода за всяка 
рискова група РВО трябва да има предвид, че приоритетно трябва  да се одитират единици, 
оценени с висок риск. Те се одитират обикновено всяка година. Целта на този подход е да се 
потвърди, че тези жизненоважни за организацията одитни единици функционират адекватно 
и ефективно. Единиците, оценени като среднорискови и нискорискови, може да се одитират 
през по-голям времеви  интервал, т.е за периода на стратегическия план среднорисковите 
могат да бъдат одитирани поне два пъти, а нискорисковите веднъж. 

 Например  

РВО може да възприеме следната стратегия по отношение на различните 
рискови групи одитни единици: 

 Одитните единици, оценени с висок риск, ще бъдат одитирани от ЗВО 
всяка година. 

 Одитните единици, оценени със среден риск, ще бъдат изцяло покрити за 
периода на стратегическия план, като 50 % от тях ще бъдат одитирани през 
първата година, а останалите 50 % през втората. ЗВО може да избере и 
следният подход - ЗВО ще одитира всяка година 50 % от среднорисковите 
одитни единици. (Може да се изберат и приложат и други комбинации). 

 Одитните единици, оценени с нисък риск, ще бъдат покрити за периода на 
стратегическия план, като 33.3 % от тях ЗВО ще одитира през втората 
година, а останалите - през третата.  Следният друг подход може да бъде 
избран - ЗВО ще одитира нискорисковите единици, като първата година 
одитира 10 %, втората - 40 % и третата – останалите 50 %. (Може да се 
изберат и приложат и други комбинации). 

 

РВО трябва да прецени какъв ще е подходът спрямо рисковите групи в зависимост от 
големината, броя, сложността и важността на одитните единици в различните рискови групи. 
В тази връзка  РВО може да реши нискорисковите одитни единици да не бъдат изцяло 
покрити за периода на стратегическия план, тъй като разходите за извършване на одит на 
някои от тях може да надвишават ползите. 

РВО в организации, в които има структури, отговорни за управлението на средства на ЕС, 
трябва да дефинира одитна стратегия за програми и фондове на ЕС, която да бъде обособена 
в отделен раздел в стратегическия план. 

 

РВО следва да дефинира ясно честотата на одитните ангажименти за увереност по 
отношение на всяка рискова група. Той определя честотата, като взема предвид 
резултатите от оценката на риска и на база своята и на вътрешните одитори 
професионална преценка. РВО трябва да може да аргументира и защити избора си. 

7.2.2. Осигуряване на максимално покритие и избягване на дублирането на 
одиторската работа с тази на други одитори 
За да постигне максимално покритие и да избегне дублирането на дейността на вътрешния 
одит с тази на външни одитори, РВО може да приложи в стратегията си следния подход:  
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 Например:  

 Одитни единици, на които са извършвани одити през последната една 
година, да не бъдат одитирани през първата година на стратегическия план 
(или друг подход).  

 

За да прецени и избере какъв ще е подходът, РВО трябва да е наясно с целта, обхвата и 
резултатите от външните одити още на етап разбиране за организацията, както и по 
възможност да се запознае с предстоящите такива (виж Глава 3 „Взаимодействие с други 
организации”). 

 
7.2.3. Одитни ангажименти от предходни периоди 

 
Одитните ангажименти, които са били включени в плана за предходната година, но по една 
или друга причина (напр. актуализиране на плана на база разполагаем ресурс, възложени 
допълнително ангажименти и др.) са останали неизпълнени, не попадат автоматично в 
следващия годишен план, а подлежат на общо основание на годишна оценка на риска. В 
зависимост от резултатите от тази оценка, РВО преценява да се планират ли одитни 
ангажименти за съответните одитни единица в годишния план и какви точно. 

7.2.4. Проследяване изпълнението на препоръки 

Вътрешният одит извършва проследяване на изпълнението на дадените препоръки в 
одитните доклади. За целта РВО трябва да дефинира в одитната стратегия подхода за 
извършване на последващи действия за проследяване изпълнението. Различните 
възможности за това са разгледани в том ІІ от Наръчника.  

 Например:  

ЗВО планира ангажименти за проследяване изпълнението на препоръките, 
дадени при:  

 одитни ангажименти от минали периоди, за които не е извършвана такава 
проверка; 

 одитни ангажименти на ключови високорискови одитни единици, които са 
извършени през текущата година.  

Друга възможна опция е да се дефинира, че проследяването на препоръките от 
предходни одити на съответната одитна единица ще се включи като цел в  
следващ конкретен одитен ангажимент и т.н.  

 

7.2.5. Одитни единици в процес на разработване  

На етап разбиране за организацията вътрешният одит трябва да е наясно кои единици са в 
процес на разработване и кога новостите предстои да бъдат въведени. РВО трябва да запише 
в стратегията си, че тези единици също ще бъдат преглеждани и оценявани от вътрешния 
одит, като определи на какъв етап това ще бъде извършвано. 
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 Например:  

 Структури и системи, които са в процес на разработване, ще бъдат 
ежегодно разглеждани индивидуално, оценявани за степен на сложност и 
важност и допълнително залагани в годишния одитен план. Към момента 
такива структури/системи са: ..... (изброяват се, ако има такива). 

7.2.6. Официални и неофициални одитни ангажименти за консултиране 

В зависимост от стратегическите цели на ЗВО, предвиденото в Статута естество на 
ангажиментите за консултиране и практиката през последните години, РВО следва да 
обмисли и оповести своята одитна стратегия по отношение на официалните и неофициални 
одитни ангажименти за консултиране (виж повече за тях в том ІІІ от Наръчника). 

 Например:  

 Всеки един от официалните одитни ангажименти за консултиране ще бъдат 
разглеждан индивидуално. В случай, че те са известни преди изготвянето 
на годишния план, ще бъдат заложени в него. При условие, че 
необходимостта от изпълнението на такива ангажименти възникне през 
годината, годишният план ще бъде актуализиран на база оценка на риска.   

 В стратегическия план на ЗВО фигурира цел “Подпомагане на 
организацията при въвеждане на процеса по управление на риска”. В 
Статута е разписано, че ЗВО подпомага процеса по управление на риска, 
като участва и/или модерира заседанията на Комитета по управление на 
риска. В одитната стратегия РВО трябва да предвиди, че ЗВО изпълнява 
одитни ангажименти за консултиране – “Подпомагане на управлението на 
риска в .... чрез подпомагане на ежемесечните заседания на Комитета по 
управление на риска”. Впоследствие РВО трябва да определи стандартна 
продължителност на такъв тип ангажименти. 

 В одитната стратегия РВО трябва да предвиди, че ще ЗВО ще изпълнява 
определените в Статута на ЗВО видове неофициални ангажименти за 
консултиране. Стандартната продължителност на този тип ангажименти 
може да бъде определена на база броя на дните, отчетени за изпълнението 
на такива ангажименти в предходен период от време.  

 

7.2.7. Стандартна продължителност на одиторската работа 

РВО като част от одитната стратегия задава минимум и максимум човекодни за различните 
видове одиторска работа относно: 

 високорискови, среднорискови и нискорискови одитни единици - при 
определянето им РВО трябва да вземе предвид спецификата, сложността и 
рисковия индекс на одитната единица 

 ангажименти за проследяване на препоръките - препоръчително е да се 
заложат по 5 човекодни за одитен ангажимент за проследяване на 
препоръките 
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Решение за рисковите фактори, които ще бъдат използвани и тяхната
обосновка

Определяне на скала (a) и критерии за оценка за всеки рисков фактор  

Определяне на теглото (b) за всеки рисков фактор и граници за 
приоритизиране 

Категоризиране на одитните единици 

Определяне на  
                честота 

Оценката на риска за всеки елемент от одитната 
вселена  (a) x (b) 

Изчисляване на рисков индекс за всяка 
одитна единици 

 

 друг вид одиторска работа - специфични последващи действия, контрол на 
качеството на одитната работата, официални и неофициални одитни 
ангажименти за консултиране, самооценка на дейността по вътрешен одит 
и др. 

 за одитни единици, които са в процес на разработване - РВО следва също 
да предвиди стандартна продължителност. За целта той трябва да има 
много добро разбиране за предстоящите промени, прогнозните срокове за 
приключване на разработването и въвеждането на съответните единици.  

 
При определянето на стандартна продължителност на одитните ангажименти, РВО трябва да 
вземе предвид продължителността на извършвани от ЗВО одитни ангажименти през 
изминали периоди. 
В обобщение на гореизложеното може да се каже, че процеса по оценка на риска и 
определяне на стратегията преминава през слените етапи: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Определяне на потребностите от одиторски персонал за извършване на одитни 
ангажименти съгласно приетата стратегия (workload analysis) 

8.1. Стъпки на процедурата 

За да определи колко одитори са необходими за извършване на одитни ангажименти, РВО 
трябва да: 

Определяне на 
необходимите 

дни 
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 определи ефективния фонд работно време (ЕФРВ) за всеки служител на 
ЗВО (вкл. РВО); 

 определи одитните ангажименти за увереност и консултиране и друга 
одиторска работа (стратегическо и годишно планиране, годишно 
докладване, самооценка и пр.) за трите години и необходимите дни в 
съответствие със заложената одитна стратегия; 

 изчисли общо броя човекодни, необходими за одиторска работа за всяка 
година от стратегическия план; 

 изчисли броя необходими одитори за всяка година от стратегическия план.  
 

8.2. Определяне на ЕФРВ за един одитор  

Определяне на ЕФРВ за един одитор се извършва, като: 

 от общия брой работни дни за съответната година се изваждат планираните 
дни за отпуск и очакван брой дни за болнични и други непредвидени 
случаи - полученият брой работни дни формират ЕФРВ през годината за 
един одитор (респективно за РВО); 

 от ЕФРВ за одитор около 75 % се разпределят за одитни ангажименти за 
увереност (планиране, извършване, докладване и проследяване), 
официални и неофициални одитни ангажименти за консултиране, 
стратегическо и годишно планиране, самооценка на одитната дейност 
(респективно за РВО и/или други вътрешни одитори, определени от РВО - 
стратегическо и годишно планиране, осигуряване на качеството на 
одитната дейност, включително надзор върху одитните ангажименти, 
самооценка, външна оценка и др., периодично и годишно докладване, 
координация с други ЗВО и външни одитори) – това е ЕФРВ за одитна 
работа (ЕФРВОР);  

 останалите дни до 25 % от ЕФРВ се разпределят за обучения и развитие на 
персонала на ЗВО, за РВО - общоадминистративни дейности по управление 
на ЗВО (като например дейности за подбор, назначаване, повишаване на 
вътрешни одитори, участие в дирекционни съвети и др.). (Виж 
Приложение 25).  

 

8.3. Определяне на одитните ангажименти и необходимите одиторски дни  

РВО трябва да определи ангажиментите и дните за изпълнението им за периода на 
стратегическия план, като се базира на избраната одитна стратегия (виж т. 7 от настоящата 
глава). РВО трябва да документира това по подходящ начин, например в списък с 
ангажиментите (Виж Приложение 22) и с необходимите дни за изпълнението им 
индивидуално и сборно за всяка година (Виж Приложение 26). Този списък следва да бъде 
част или анекс от стратегическия план.  

8.4. Определяне на необходимия брой одитори за покритие на одитните единици 

В резултат на описаните дейности РВО е изчислил: 
а) по т.8.2 - ЕФРВ за одитор през годината,  
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б) по т.8.3 - общият брой одиторски човекодни, необходими за изпълнение на 
планираната одиторска работа през всяка година на стратегическия план (примерно Х 
човекодни за .........г.) и трябва да раздели величината б) на величината а), за да получи броя 
одитори, необходими му за планираната одиторска работа. 
РВО документира изчисленията по подходящ начин. 
Към наръчника са приложени примерни образци за документиране на разпределението на 
одитните ангажименти за одитни единици, необходимите човекодни за извършване на 
ангажиментите съгласно стратегията и необходимия одиторски ресурс за покритие на 
одитните единици (Виж Приложения 22 и 26). 
Анализът на необходимите ресурси се отразява като отделен раздел в стратегическия план. 

9. Изготвяне, комуникация и одобрение на стратегическия план  

РВО изготвя проекта на стратегически план, който трябва да бъде обсъден с ръководителя на 
организацията и служителите на ръководни длъжности (директори или началници на отдели 
в зависимост от организацията). РВО трябва да обърне вниманието на  ръководството 
основно върху резултатите от оценката на риска, а ръководителят на организацията следва да 
бъде добре запознат и с анализа на нуждите от одиторски персонал. Това е необходимо по 
две причини: 1) ЗВО подпомага ръководството на организацията (чл.3 от ЗВОПС) и  
следователно 2) трябва да се вземе предвид мнението на ръководството (201.У1). Към 
наръчника е приложен образец на стратегически план (Виж Приложение 20). 

9.1. Обсъждане на оценката на риска 

По преценка на РВО първоначално резултатите от оценката на риска могат да се обсъдят с 
ръководни и други служители, които участват в процеса на управление на риска в 
организацията  . 
Освен това резултатите трябва да се обсъдят и с лицата, отговорни за управлението на 
съответните оценени системи и на организацията като цяло (заместник-министри/заместник-
кметове, началници на кабинети, главни секретари, директори на дирекции/началници на 
отдели, ръководители на разпоредители от по-ниска степен и други). 

Резултатите от оценката на риска обаче е задължително да бъдат обсъдени с 
ръководителя на организацията. 

По какъв начин да бъде организирано обсъждането на оценката на риска е изцяло решение 
на РВО. Редът и начинът за обсъждане на резултатите от стратегическото планиране, в т.ч и 
на оценката на риска (както и на други релевантни въпроси) следва да се определи във 
вътрешните правила на ЗВО или Статута на ЗВО. 

9.2. Недостиг на ресурс 

В случай на ограничения в ресурсите на ЗВО, РВО предлага и обсъжда с ръководителя на 
организацията възможности за разрешаване на тези проблеми. Това може да бъде например 
предложение за: 

 назначаване на допълнителен персонал с определени знания и умения; 

 временно привличане на експерти от организацията или на външни 
експерти със специални знания и умения; 
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 осигуряване на финансов ресурс за специфични обучения на служители; 

 осигуряване на техническа поддръжка и др. 

В случай, че ръководителят на организацията не може да осигури необходимия ресурс 
(човешки, финансов и др.), РВО трябва да: 

 бъде подготвен и на срещата да предостави информация на ръководителя 
на организацията какви области могат да бъдат покрити с наличния ресурс. 
Възможен алтернативен вариант, който може да предложи РВО за 
обсъждане на ръководителя на организацията, е да бъдат извършвани 
одитни ангажименти с по-малък обхват и да бъдат покрити минимум 
всички високорискови и част от среднорисковите одитни единици, като 
нискорисковите няма да бъдат одитирани;  

 обясни на ръководителя на организацията какви могат да бъдат 
последствията и евентуалните рискове от непокриването на одитни 
единици, планирани в стратегическия план; 

 обясни на ръководителя на организацията, че същият взима крайното 
решение за осигуряване (пълно, частично) на ресурсите за вътрешния одит; 
съответно ръководителят на организацията носи отговорност за 
евентуалните последствия от ресурсните ограничения. 

9.3. Документиране  

РВО документира обсъждането по подходящ начин, в това число предложенията на 
ръководството и становището на ръководителя на организацията при недостиг от одиторски 
персонал и друг ресурс.  Документирането може да се извърши чрез съставяне на протокол 
от проведените срещи, паметни записки или по друг подходящ начин, преценен от РВО.  

9.4. Одобрение на стратегическия план 

След като проектът е обсъден с ръководството на организацията, РВО изготвя окончателен 
вариант на стратегическия план. Той се представя на ръководителя на организацията и 
одитния комитет, в случай, че има такъв, за утвърждаване. 

9.5. Промени в стратегическия план 

Всички промени, свързани със стратегическия план, следва да бъдат обосновани и 
документирани по подходящ начин. Документирането може да извърши чрез изготвяне на 
актуализиран стратегически план или анекс към съществуващия (одобрения). Промените 
следва да бъдат обсъдени с ръководителя на организацията и утвърдени от него и от одитния 
комитет, в случай, че има такъв. 

IV. ГОДИШЕН ПЛАН 

1. Общи насоки 

Годишният план се изготвя ежегодно въз основа на утвърдения от ръководителя на 
организацията стратегически план и направената годишна оценка на риска (описана в раздел 
ІІI), която се прилага към стратегическия план. РВО изготвя годишния план на база 



 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ,,    
ТТООММ  II  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ      

63

разполагаемия човешки ресурс в ЗВО - броя и квалификациите на вътрешните одитори в 
ЗВО. 

2. Изготвяне на годишен план 

Изготвянето на годишния план преминава през следните етапи: 

 Определяне на конкретни одитни ангажименти и детайлизиране на 
оценката на риска по отношение на одитните единици, които съгласно 
стратегическия план следва да бъдат одитирани през съответната година; 

 Определяне на времеви графици за всеки одитен ангажимент и 
разпределение на служителите на ЗВО за изпълнението им; 

 Определяне на нуждите от обучение на служителите на ЗВО за изпълнение 
на ангажиментите в плана; 

 Дефиниране на дейности, свързани с постигането на стратегическите цели 
на вътрешния одит. 

 

2.1. Одитни ангажименти 

РВО следва да определи конкретните одитни ангажименти, които ще бъдат извършени през 
съответната година, като вземе под внимание какво предвижда одитната стратегия по 
отношение на: 

 одитните единици, оценени с висок, среден и нисък риск; 

  ангажименти, свързани с одитни единици, които са в процес на 
разработване или предстоят да бъдат въведени; 

 ангажименти, свързани с проследяване на препоръки в одитни доклади. 

 
За всяка одитна единица, която предстои да се одитира през годината, трябва да се 
детайлизира оценката на риска и като резултат от това да се определят целите и обхвата на 
одитните ангажименти.  База за тази оценка е задълбоченото разбиране и документиране на 
съответната единица, което трябва да бъде направено при първия етап на стратегическото 
планиране (виж по-горе). В случай, че тогава не е постигнато на предходния етап, 
задължително преди определяне на одитните ангажименти в годишния план ЗВО трябва да 
документира процесите, стъпките, контролните цели, рискове и контролни дейности за 
одитните единици, които влизат в годишния план. Впоследствие това значително ще намали 
времето за планиране на конкретен одитен ангажимент, тъй като вътрешните одитори ще 
разполагат с подробна информация за одитната единица, която трябва само да бъде 
актуализирана. (Виж по тези въпроси Глави първа и втора от том ІІ, както и Глава втора, т. 3  
„Документиране на разбирането за одитните единици” от том ІІІ на Наръчника за вътрешен 
одит). 
 

 Например:  

При структурния метод за определяне на одитната вселена, крайният резултат 
от оценката на риска ще показва кои структури са високорискови, кои средно и 
нискорискови. За да определи конкретната цел на ангажимента, РВО трябва да 
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да анализира описанието на одитната единица и да прецени кои от системите 
или процесите са най-важни и рискови за съответната структура и там да 
насочи вниманието си. Ако в дадена структура има няколко рискови и ключови 
системи или процеси, РВО може да заложи повече от един ангажимент в нея за 
съответната годината.  

Аналогично се решава въпросът в случаите, когато е използван функционален 
или комбиниран подход за определяне на одитната вселена на етап 
стратегическо планиране. 
 

 
При изготвяне на годишния план РВО следва да проучи дали РО има специфични искания за 
одитиране на определени процеси и какви са мотивите за това. РВО трябва да прецени до 
каква степен да вземе предвид тези искания. 

Изборът на всеки одитен ангажимент, конкретната му цел и обхват следва да бъдат 
обосновани. Примерно когато от 10-те основни процеса в одитната единица дирекция 
„Х” РВО планира одитен ангажимент, обхващащ два от тези процеси, РВО трябва да 
има обоснован и документиран отговор на въпроса – защо точно те? 

2.2. Как се формулират цели и обхват на одитните ангажименти в годишния план?  

Дефинирането на целите е част от процес, който започва с изготвянето на стратегическия 
план, преминава през годишния план, и теоретично приключва с изготвянето на одитния 
план.  При  стратегическото планиране се определят стратегическите цели на вътрешния 
одит, при годишното планиране се определят целите за всеки одитен ангажимент от 
годишния план, при планирането на конкретен одитен ангажимент определените в годишния 
план цели се преглеждат и при необходимост се конкретизират и доуточняват  и се 
идентифицират контролните цели.  
Принципно целите на одитния ангажимент са общо дефинирани в годишния план за 
дейността на ЗВО въз основа на детайлизираната оценка на риска. В повечето случаи на етап 
годишно планиране целите на одитните ангажименти са съобразени с целите на 
организацията и са насочени към основните изисквания на контрола: 

 Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; 

 Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; 

 Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; 

 Опазване на активите и информацията. 

2.3. Определяне на времеви графици за всеки одитен ангажимент и разпределение на 
служителите на ЗВО за изпълнението им 

При подготовката на времевите графици и разпределението на служителите за 
ангажиментите, РВО следва да вземе предвид: 

 разполагаемия фонд работно време за съответната година, който се 
изчислява предварително. Определянето му става по същата методика, 
използвана при стратегическото планиране (виж Раздел ІІІ, т.8 от 
настоящата глава); 
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 високорисковите одитни единици се залагат приоритетно във времето; 

 времетраенето за изпълнението на ангажимента се съобразява със 
стандартната продължителност, определена в одитната стратегия;  

 спецификата на одитените ангажименти; 

 квалификацията на служителите от ЗВО; 

 изискванията на чл. 31 от ЗВОПС и Стандарт 113. 

 
Времевият график и разпределението на служителите за ангажиментите съдържат следната 
информация: 

 броя на човекодните за изпълнение на ангажимента (например 45 
човекодни); 

 периода, през който ще бъде изпълнен ангажимента, като се посочва 
месеца/месеците (например май, или април-май, или юни-август); 

 броя на членовете на екипа (например един ръководител на екип и двама 
вътрешни одитори). РВО може да определи ръководители на екипи, като те 
могат да отговарят за конкретни групи от одити - напр. по функции, 
местоположение или програма (виж Глава втора от настоящия том на 
Наръчника). 

 
В т.5.2. от образеца на Годишния план (Виж Приложение 27) се намира таблица, която 
илюстрира документирането на времевия график и разпределението на служителите за 
ангажиментите. 

2.4. Определяне на нуждите от обучение на служителите на ЗВО за изпълнение на 
ангажиментите в плана 

Ръководителят на вътрешния одит трябва да вземе предвид силните и слабите страни на 
наличните одитори и да предвиди необходимостта от обучение и развитие на тези 
служители. За целта трябва да бъде изготвен годишен план за обучение, който се прилага 
към годишния плана за дейността по вътрешен одит (виж Глава втора от настоящия том на 
Наръчника). 

2.5. Дейности за постигане на стратегическите цели на ЗВО 

За да може да се проследи как вътрешният одит постига стратегическите си цели и да 
докладва за това, в годишния план РВО следва да опише дейностите на вътрешния одит през 
предстоящата година. Тази информация може да бъде представяна в табличен вид, както е 
посочено  по-долу в примера. Този пример цели да ориентира РВО и вътрешните одитори в 
съдържанието на тази част от годишния план и не изчерпва всички възможни цели и 
действия. 
 
 
 
 
 



 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ,,    
ТТООММ  II  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ      

66

 Пример: 
 

№ Стратегическа цел Дейности за постигането на целта Ангажименти 

   
1 Презентации на тема идентифициране, 

оценка и управление на риска пред 
директори на дирекции и служители в 
централната администрация; 
 

Ангажимент/и за консултиране 
(АК) № ........... 
 

 

Подобряване на разбирането на 
ръководството за процеса по 

управление на риска и 
подпомагане при неговото 
въвеждане в организацията, 

подобряването и 
усъвършенстването Идентифициране и оценка на рискове в 

организацията при стратегическо и 
годишно планиране на дейността по 
вътрешен одит и при извършване на 
конкретни ангажименти за даване на 
увереност; 

Ангажименти за даване на 
увереност (АУ), посочени по-
долу в настоящия план 

2   
 Популяризиране на дейността по 

вътрешен одит в организацията чрез 
въвеждане на информация за мисията, 
дейността функциите, състава на ЗВО, 
нормативните изисквания за дейността 
по вътрешен одит в интранет 
страницата на организацията;  

 

 Анализ на разработените в 
организацията правила и актуалността 
им спрямо приложимите нормативни 
актове; 

АК № .................. 
 

 Анализ относно необходимостта за 
разработване на нови правила и 
системи в съответствие с изискванията 
на ЗФУКПС; 

АК № .............. 
 

 

Укрепване на вътрешния 
контрол в организацията 

Оценка на СФУК в следните структури 
на организацията: ..........  

АУ № .................. 

3   
 Участие на одитори от ЗВО в обучения 

и семинари 
Годишен план за обучение 

 

Укрепване на 
административния капацитет 

на ЗВО 
Ротация на одитори Ротационен план 

 
За улеснение на РВО е приложен примерен образец на Годишен план за дейността по 
вътрешен одит. (Виж  Приложение 27) 

 

2.6. Комуникация на одобрените стратегически и годишен планове 
Изключително важно е РВО да представи на организирана от него среща одобрените  
планове пред лицата на ръководни длъжности от организацията.  

РВО трябва периодично да провежда подобни срещи с ръководия персонал на 
организацията, за да популяризира същността, плановете и резултатите на  вътрешния 
одит. Така РВО постига добра комуникация с колегите си от организацията и дава 
пример за това как на практика се осъществяват изискванията за вътрешния контрол в 
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цялата организация и във всичките й звена, вкл. планове, управление на риска, 
комуникация, периодично отчитане на резултатите. 

 

РВО трябва да обясни процеса на стратегическо и годишно планиране, като акцентира върху 
следните въпроси: какви са стратегическите цели на ЗВО, какви рискови фактори и тегла е 
заложил и защо, какви са резултатите от оценката на риска на различните одитни единици, 
как е задълбочил оценката на риска за годишния план,  какви одитни ангажименти е заложил 
в него и защо, как ще се проследяват препоръките. На тази среща, може да се обсъдят и 
някои съществени констатации и препоръки, дадени през изминалата година.  

 

V. ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ 
 

Оперативният план посочва точното разпределение на одитиращия персонал за извършване 
на конкретни одити, определяйки отговорностите (напр. за ежедневния надзор над одитите), 
и включва конкретни дати за започване и приключване на одитите. В някои случаи той може 
да включва планирани дати за приключване на определени етапи от всеки одит. Те 
представляват важен управленски инструмент за РВО. Тези планове обикновено обхващат 
период от два до три месеца, но могат да се направят и на годишна база. Постигнатият 
напредък по изпълнението на оперативния план (и на годишния план) трябва да се следи 
поне веднъж месечно, за да се определят допуснатите отклонения и да се реши какви 
корективни мерки трябва да бъдат взети. Към настоящия наръчник е приложен примерен 
оперативен план (Виж Приложение 28). 

 
 

VI. ПЛАНОВЕ ЗА КОНКРЕТНИ ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ 
 
Плановете за конкретни одитни ангажименти включват обхвата, целите, времетраенето и 
разпределението на ресурсите за изпълнение на ангажимента. Те се преглеждат и одобряват 
от РВО, изготвят се на етап планиране за всеки конкретен одит и са подробно разгледани в 
Том II от Наръчника.  
 
 

VII. СПЕЦИФИКА ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
СВЪРЗАНА С ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ НА ЕС  

 

1. Специфична информация 

Ръководителите на вътрешния одит в организациите, разпореждащи се със средства по 
фондове и програми на ЕС, при стратегическото и годишно планиране на дейността по 
вътрешен одит трябва да се съобразят допълнително със следното: 

 доклади и препоръки, дадени от одитори на Европейската комисия, 
Европейската Сметна палата, ИА „Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС) към 
Министерството на финансите и др.; 
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 информация за проекти по програми ФАР, ИСПА, САПАРД, оценени като 
рискови от Националния ръководител, в случай, че РВО разполагат с такава 
информация; 

 промени в нормативната уредба за ФАР, ИСПА, САПАРД след приемането 
на България в ЕС (например преди присъединяването тръжните процедури 
за възлагане на договори по ФАР се провеждаха по правилата на 
Практическото ръководство за договорните процедури, финансирани от 
общия бюджет на ЕО в контекста на външните помощи (PRAG), а след 
1.01.2007 г. – по Закона за обществените поръчки и ПМС 121/2007 г. за 
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС и по Програма ФАР на ЕС); 

 европейската и националната нормативна уредба, споразуменията, 
договорите и вътрешните актове по отношение управлението на 
Структурните и Кохезионния фондове, Европейския земеделски фонд за 
гарантиране, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
и Европейския фонд за рибарство (наричани по-нататък европейски 
фондове); 

 при оценката на риска да се вземе предвид, че някои структури изпълняват 
функции както по предприсъединителните програми, така и по 
европейските фондове (например някои изпълнителни агенции по 
ФАР/ИСПА са и управляващи органи по Структурните и Кохезионния 
фондове); 

 стратегическите и годишните планове трябва да са съобразени с 
предстоящите дейности и постигнатия напредък в управлението на 
съответните европейски фондове и това трябва да се отрази във всички 
части на плановете. 

Вътрешният одит трябва да планира дейността си така, че да носи полза за 
организацията. Това предполага, че вътрешният одит трябва да започне да оценява 
важни за организацията системи още в процеса на тяхното планиране и въвеждане, а 
не да изчаква те да започнат да функционират на практика. Колкото по-рано се 
установят слабости в една система, толкова по-лесно и икономично те ще бъдат 
коригирани и ползата от вътрешния одит ще е по-голяма. 

Това важи с особена сила за ефективното усвояване на европейските фондове, което е 
приоритет за страната ни и държавната администрация. Затова РВО трябва планира 
подходящи ангажименти по европейските фондове своевременно, без да чака етапа на 
изпълнение на конкретни проекти. 

2. Координация 

2.1. Координация с други ЗВО 
 
При планирането на одитните дейности по европейските фондове РВО трябва да приложат 
изискванията на чл. 13 и чл. 34 от ЗВОПС относно координацията. Целта е да се осигури 
оптимално одитно покритие и оценка на цялостната система за управление на съответния 
европейски фонд. Така например РВО в министерствата, в които има управляващи органи на 
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оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове, трябва да координират 
дейността си с РВО в министерствата и агенциите, в които са съответните междинни звена. 

 
2.2. Координация с ИА ОСЕС в Министерството на финансите  
(виж т. VІ Взаимодействие с изпълнителна агенция „Одит на средствата от европейския 
съюз”, глава трета, том І на Наръчника за вътрешен одит). 
  

 
Съгласувал: 

 
контрол 
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ГЛАВА ПЕТА 

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ  

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Програмата за осигуряване на качеството и за усъвършенстване се разработва, прилага, 
наблюдава и актуализира от РВО в съответствие с изискванията на ЗВОПС, Стандартите 
(130, 131, 132) и този наръчник. Задължението на РВО да разработи програма за осигуряване 
на качеството, включваща вътрешни и външни оценки, е заложено в чл. 29 от ЗВОПС.  

 
130 - Ръководителят на вътрешния одит трябва да разработи и прилага програма 

за осигуряване на качеството и за усъвършенстване, която покрива всички аспекти на 
вътрешния одит, както и да наблюдава постоянно нейната ефективност. Тази програма 
включва периодични вътрешни и външни оценки на качеството и непрекъснато 
вътрешно наблюдение. Всяка част от програмата трябва да бъде разработена така, че да 
подпомогне вътрешния одит да добавя стойност и да подобрява дейността на 
организацията, както и да даде увереност, че вътрешният одит се извършва в 
съответствие със Стандартите и Етичния кодекс. 

131 – Оценяване на програмата за качество 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да въведе процедура за наблюдение и 

оценка на цялостната ефективност на програмата за качеството. Процедурата трябва да 
включва както вътрешни, така и външни оценки. Вътрешните оценки включват: 

• текущи прегледи на работата на звеното за вътрешен одит, които се 
извършват от РВО 

• периодични прегледи, извършвани чрез самооценка или чрез оценяване от 
други лица в организацията, които познават практиката по вътрешен одит 
и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор. 

Външните оценки, като например прегледи за осигуряване на качеството, трябва 
да се извършват поне веднъж на пет години от квалифициран, независим проверяващ 
или екип от проверяващи, външни за организацията, които притежават сертификат 
„вътрешен одитор в публичния сектор”  

132 – Докладване по програмата за качеството 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да доведе до знанието на 

ръководството и на одитния комитет, ако има сформиран такъв резултатите от 
външните оценки 

 
Програмата за осигуряване на качеството и усъвършенстване трябва да бъде оценена за 
документална пълнота и качество (адекватност), както и за изпълнение (ефективност), за да 
се идентифицират слабостите и да се предприемат навременни действия за подобряване на 
дейността по вътрешен одит и постигане на: 

 съответствие със ЗВОПС, Стандартите и Етичния кодекс; 

 адекватност на Статута на звеното за вътрешен одит, целите, задачите, политиките 
и процедурите на вътрешния одит; 

 принос към процесите на управление на риска, контрола и управлението на 
организацията; 
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 съответствие с приложимото законодателство; 

 ефективност на дейностите за постигане на непрекъснато подобрение и 
възприемане на най-добрите практики;  

 принос на вътрешния одит за подобряване на дейностите в организацията. 
 
В резултат на извършените вътрешни и външни оценки следва да се направят заключения за 
качеството на работата на ВО и необходимите действия, които следва да бъдат предприети за 
подобряване на дейността по вътрешен одит. За целта РВО изготвя планове за действие, 
включващи мерки, срокове и отговорни лица.  
 
РВО трябва да запознае ръководителя на организацията и одитния комитет, ако има 
сформиран такъв, с: 

 резултатите от извършените вътрешни и външни оценки,  

 предприетите действия за подобряване качеството на дейността по вътрешен одит 
и ефектът от тях. 

 
От малките ЗВО не се очаква да прилагат всички процедури, представени в тази 
глава, поради присъщи ограничения.  

ІІ. ВЪТРЕШНИ ОЦЕНКИ 
 
Вътрешните оценки се извършват от РВО или от определен от него вътрешен одитор и/или 
други лица от организацията, които познават практиките по вътрешен одит, Стандартите и 
отговарят на изискванията на чл. 19 от ЗВОПС. Вътрешните оценки трябва да покриват 
целия спектър от одитната дейност и да включват текущи и периодични прегледи. 
 

1. Текущи прегледи 
 

1.1. Надзор върху работата по ангажимента (supervision) 
 
Този вид вътрешни оценки се извършват текущо по време на изпълнението на конкретния 
одитен ангажимент (планиране, извършване, докладване и проследяване на препоръките). 
РВО отговаря за обезпечването на подходящ надзор върху работата по ангажимента. Това 
означава: 

 РВО може сам да извършва текущия надзор върху ангажимента, или  

 РВО може да възложи осъществяването на всекидневно наблюдение и контрол на 
РОЕ или друг компетентен вътрешен одитор (виж Глава 2 от НВО, Том I). 

 
В последния случай РВО не се освобождава от отговорността за качеството и трябва да 
продължи да извършва преглед на ключови моменти от одитния процес. 
 
Чрез надзора РВО добива увереност, че: 

 Одиторите притежават необходимите знания и умения за изпълненние на 
ангажимента; 

 Инструкциите при планирането на ангажимента са подходящи; 
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 Одобрената програма на ангажимента се изпълнява; 
 Работните документи, изготвени при изпълнение на одитния ангажимент, 
адекватно подкрепят направените констатации, изводи и препоръки;  

 Представената информация, свързана с одитния ангажимент, е точна, обективна, 
ясна и своевременна;  

 Целите на одитния ангажимент са постигнати. 
 
Надзорът върху работата по ангажимента трябва да се документира по подходящ начин и 
доказателствата да се съхраняват надлежно.  
 
Извършването на надзор върху работата по конкретен ангажимент се разглежда подробно в 
НВО, Том II. 

 

1.2. Обратна връзка от ръководителите на одитираната система/процес 
Чрез обратната връзка РВО получава информация за мнението на ръководителя на 
одитираната система/процес и на други ключови участници в нея за работата на вътрешния 
одит. 
 
Целта на обратната връзка е: 

 да се подобрят взаимоотношенията мржду служители в организацията и 
вътрешните одитори; 

 да се събере информация за мнението на ръководството относно ползата на 
вътрешния одит за организацията;  

 да се повиши ефикасността на одитната дейност.  

 Обратната връзка може да бъде получена от РВО по следните начини: 

 Устно – по време на заключителната среща при обсъждане на одитния доклад и 
впоследствие да бъде документирана с паметна записка; 

 При преглед на становищата по одитните доклади, дадени от ръководителите на 
одитираните структури;  

 Чрез попълване на въпросник. За целта РВО трябва да разработи и изпрати на 
ръководителя на одитираната система/процес въпросник за получаване на обратна 
информация за извършения одитен ангажимент. Примерен въпросник е даден в 
Приложение № 29. По своя преценка РВО изпраща въпросника с уведомителното 
писмо за встъпителната или заключителната среща, в което посочва и срока за 
попълването му. 

РВО трябва да се запознае с мнението на ръководителя на одитираната система/процес и да 
го обсъди с ръководителя на одитния екип и/или вътрешните одитори, участвали в 
ангажимента. За изясняване на спорните въпроси може да се организира обща среща. 

 

1.3. Анализ на показателите за изпълнение  
РВО анализира разгледаните по-долу показатели за изпълнение, за да се увери, че 
ръководеното от него ЗВО функционира ефективно и подпомага постигането на целите на 
организацията. Показателите за изпълнение биват два вида: 
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 Количествени - РВО трябва текущо да събира и анализира данни за следните 
количествени показатели: 

• брой извършени одитни ангажименти; 

• брой направени констатации;  

• брой дадени препоръки; 

• брой приети препоръки; 

• брой изпълнени препоръки; 

• брой проследени препоръки; 

• време за изпълнение на одитния ангажимент. 

 Качествени - за да се оцени качеството на извършената работа, РВО трябва да 
класифицира констатациите по степен на същественост. В зависимост от степента 
на същественост констатациите се разделят в следните три групи: 

• Съществени – констатации за пропуски, слабости или системни грешки, които 
могат да повлияят негативно върху постигането на целите на организацията (в 
частност на одитираната система/процес) в голяма степен. Например, цел на 
финансово-стопанската дирекция в една организация е да извършва само 
законосъобразни счетоводни плащания. Пропуск или слабост в система за контрол 
може да доведе до погрешно незаконосъобразно плащане на голяма сума, което 
ще причини финансови загуби и ще повлияе негативно върху постигането на 
целите на дирекцията и организацията като цяло;  

• Констатации със средна степен на същественост – констатации за пропуски 
или слабости, които не могат да окажат значимо влияние върху постигането на 
основните цели на организацията, но изискват предприемането на действия от 
ръководителя на одитираната система/процес, за да се избегнат евентуални 
бъдещи негативни последици. Пример за констатация със средна степен на 
значимост е неправилното счетоводно завеждане на дълготрайни материални 
активи в резултат на погрешно класифициране при покупката. Това е повече от 
случайна човешка грешка, която може да не повлияе върху постигането на целите 
на организацията, но би могла да прерасне в систематична грешка при по-
нататъшното повторение и да доведе до изготвянето на погрешни финансови 
отчети и/или вземането на неправилни управленски решения; 

• Несъществени - констатации за пропуски или слабости, които не изискват 
предприемане на специални действия от страна на ръководителя на одитираната 
система/процес, тъй като не влияят върху постигането на цели на организацията. 
Несъществените констатации трябва да се обсъждат с ръководителя на 
одитираната система/процес, с цел да се избегне повторението им, както и да се 
отрази в съответните работни документи. Пример за несъществена констатация е 
случайната човешка грешка, от която не следват резултати, застрашаващи 
постигането на целите. 

Класифицирането на констатациите се извършва по професионална преценка на вътрешния 
одитор. 
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Границата между различните видове констатации е тънка и въпрос на 
професионална одиторска преценка. 
 
2. Периодични прегледи на работата на звеното за вътрешен одит 

 
Програмата за осигуряване на качеството и за усъвършенстване включва и извършването на 
периодични оценки на съответствието на одитната дейност със ЗВОПС, Стандартите, 
Етичния кодекс, Статута на ЗВО и методологията за вътрешен одит. Редът и срокът за 
извършване на периодичните прегледи се определя от РВО във вътрешните правила на ЗВО. 
Периодичните прегледи са:  

 

2.1. Самооценка  

Самооценката се извършва задължително поне веднъж годишно от РВО и/или вътрешни 
одитори, определени от него. Препоръчително е в малките ЗВО тази оценка да се извършва 
от РВО. 

По преценка на РВО този вид вътрешна оценка може да се планира и извършва и на по-
малки периоди от време. Процесът на самооценка трябва да се извърши при спазване на 
изисквания за икономичност на времето и разходите и за всеобхватно и пълно 
документиране на събраната информация. РВО или вътрешният одитор, извършващ 
самооценката, прави подходяща извадка от всички изпълнени през предходната година 
одитни ангажименти и разработва и попълва контролни листове за документиране на 
проверките. РВО може да използва и контролните листове от текущите прегледи. В случаите, 
в които самооценката се извършва от определен от РВО вътрешен одитор, РВО наблюдава и 
одобрява разработването на контролните листове. 

 
Вътрешният одитор, определен от РВО да извършва самооценка, не трябва да 
включва в извадката одитни ангажименти, в чието изпълнение е участвал или е 

отговарял за надзора върху работата по ангажиментите. 
 
2.2. Вътрешен преглед 

 
Вътрешните прегледи се извършват задължително веднъж годишно от служители в 
организацията, които познават практиката по вътрешен одит и Стандартите и притежават 
сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”. Процедурата за извършване на този вид 
оценка не се различава от тази на самооценката. За разлика от последната, при вътрешните 
прегледи РВО получава независимо мнение за това, в каква степен вътрешните одитори са 
извършили своята дейност в съответствие със ЗВОПС, Стандартите и политиките и 
процедурите, разработени и въведени от РВО. Към настоящия наръчник е приложен 
примерен въпросник за вътрешен преглед (Виж Приложение 30). 

 
2.3. Провеждане на интервюта и проучване в структурните звена на 

организацията, одитирани през предходната година 
 

При изпълнението на този вид периодични оценки РВО следва да подходи по същия начин, 
както при извършването на обратна връзка (описана в точка 1.2. от настоящата глава). РВО 
разработва и изпраща въпросници до ръководителите на одитираните през годината 
системи/процеси с цел да получи информация и оценка за ефективността на вътрешния одит 
и полезността на дадените от вътрешните одитори препоръки (Виж Приложение 31). 
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ІІІ. ВЪНШНИ ОЦЕНКИ (ВЪНШНИ ПРЕГЛЕДИ) 
В съответствие със ЗВОПС и Стандартите РВО осигурява извършването на външни оценки 
на дейността по вътрешен одит поне веднъж на пет години. Тези оценки имат за цел да дадат 
увереност на ръководителя на организацията, че се подпомага от вътрешни одитори, 
притежаващи необходимите знания, умения и опит, както и че дейността по вътрешен одит 
се осъществява в съответсвие с изискванията на ЗВОПС, Стандартите и Етичния кодекс. Те 
се извършват от квалифицирани, независими лица или екипи, които притежават сертификат 
„вътрешен одитор в публичния сектор”.  

Видове външни оценки, които РВО може да включи в програмата за осигуряване на 
качеството и за усъвършенстване, са: 

 Външни проверки, извършвани от екипи проверяващи; 

 Самооценка с извършване на независимо одобрение от външен експерт (self-study 
evaluation). 

ЦХЗВО ще разработи допълнителна методология за извършване и докладване на външните 
оценки и резултатите от тях.  

 

IV. ДРУГИ ОЦЕНКИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

Изброените в т. ІІ и т. ІІІ вътрешни и външни оценки се организират от РВО като част от 
отговорността му за управлението на дейността по вътрешния одит и осигуряване на 
качеството. Освен това дейността на РВО и ВО е обект на оценяване при други проверки, 
одити и прегледи на дейността на организацията. При тях вътрешният одит се проверява 
като част от организацията. Такива проверки са: 

 Одити на Сметната палата – одиторите от СП извършват независим външен одит, 
които включват проверка и оценка на вътрешния контрол и одит в организацията. СП 
има специален стандарт за оценяване на вътрешния контрол и вътрешния одит; 

 Одити на ИА „Одит на средства от ЕС” към МФ; 

 Одити на Европейската комисия – Комисията може да изпраща свои служители 
или да делегира на външни фирми извършването на проверки на организации от 
публичния и частния сектор, които участват в управлението на програми и проекти на 
ЕС, системата на собствени ресурси на общността, както и прегледи във всяка една 
друга област за съответствие и изпълнение изискванията на договорите и 
приложимото  европейско право. В обхвата на този вид  проверки влиза и дейността 
по вътрешен одит; 

 Европейската сметна палата (ЕСП) - одиторите от ЕСП извършват независим 
външен одит, който включва проверки и дава мнение за законосъобразността и 
правилността на транзакциите, за приходите, задълженията, административните 
разходи и др. 

 Централно хармонизиращо звено за вътрешен одит – ЦХЗВО извършва системно 
наблюдение в министерства и общини по прилагането на изискванията на закона и 
издадените въз основа на него актове, с цел актуализиране и доразвиване на 
методологията по вътрешен одит.  
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V. ПЛАНИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО 
ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

 
Предвидените в програмата за осигуряване на качество външни и вътрешни оценки следва да 
бъдат планирани във времето от РВО. Програмата е част от стратегическия план за дейността 
по вътрешен одит и се взема предвид при разпределението на ефективния фонд работно 
време в годишния план за дейността по вътрешен одит. Към наръчника е приложена 
примерна програма за осигуряване на качеството (виж Приложение 32). РВО следва да 
въведе процедурата за осигуряване на качеството в разумни срокове след създаване на 
функцията по вътрешен одит в организацията. В таблицато по-долу е представен времеви 
график за въвеждане на различните видове оценки в зависимост от броя на вътрешните 
одитори в организацията: 

 

Брой вътрешни одитори в организацията 
Видове оценки 

  1 2 - 5 над 5 

I. Вътрешни оценки    

1. Текущи прегледи    

1.1. Надзор върху изпълнението на 
ангажимента 

неприложимо незабавно незабавно 

1.2 Обратна връзка след 18 месеца след 12 месеца след 12 месеца

1.3. Анализ на показателите незабавно незабавно незабавно 

2. Периодични прегледи    

2.1. Самооценка неприложимо след 12 месеца след 12 месеца

2.2. Вътрешен преглед след 12 месеца след 12 месеца след 12 месеца

2.3. Провеждане на интервю и 
проучване в структурни звена на 
организацията 

след 12 месеца след 18 месеца след 12 месеца

II. Външни оценки    

1. Външни проверки след 60 месеца след 60 месеца след 60 месеца

2. Партньорски проверки  

3. Самооценка с извършване на 
независимо одобрение  

Съгласно сроковете в допълнителната методология, 
която ще бъде разработена от ЦХЗВО 
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ГЛАВА ШЕСТА 

ДОКЛАДВАНЕ 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
В тази глава се представят докладването за дейността по вътрешен одит (Раздели ІІ-ІV) и 
докладването при идентифициране на индикатори за измама (Раздел V). 

 
206 - Докладване пред ръководителя на организацията и пред одитния комитет, ако 

има сформиран такъв. 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да докладва периодично пред 

ръководителя на организацията и пред одитния комитет, ако има сформиран такъв, по 
отношение на целите, правомощията, отговорностите на вътрешния одит и изпълнението 
на одитния план. Докладването трябва също така да включва значителните рискове, на 
които е изложена организацията, както и въпроси относно контрола, управлението и 
други, за които е необходимо или е било поискано от одитния комитет и ръководството да 
бъдат докладвани. 

 

ІI. СЪЩНОСТ НА ДОКЛАДВАНЕТО ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
1. Цели 
 
Основните цели на докладването за дейността по вътрешен одит са да се представят: 

 наблюденията и оценките, извършени от вътрешния одит (ВО); 
 резултатите от цялостната дейност на ЗВО, в т.ч степента на постигане на целите 
на ЗВО; 

 
2. Отговорност 

 
Докладването на резултатите от цялостната дейност по вътрешен одит е отговорност на РВО. 
В тази връзка РВО трябва да организира работата по изготвяне на докладите, в т.ч и на 
годишния доклад за дейността, така че да бъдат спазени изискванията на ЗВОПС, 
стандартите, статута, утвърдената от МФ методология в областта, както и сроковете 
определени в тях. 

 
3. Видове доклади за дейността по вътрешен одит 

 
Резултатите от дейността по ВО се представят чрез изготвянето на три вида доклади: 

 доклади за изпълнение на конкретни одитни ангажименти (одитни доклади); 

 междинни доклади за дейността по вътрешен одит; 

 годишен доклад за дейността по вътрешен одит. 

3.1. Докладите за изпълнение на конкретни одитни ангажименти (одитните 
доклади): 

 отнасят се за конкретна/и система/и (дейност/и, процес/и или структура/и в 
организацията) и съдържат специфична информация за проблемни области и 
конкретни препоръки за подобряване; 
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 основните им потребители са ръководителят на одитираната дейност/процес, 
ръководителят на организацията и Одитният комитет, ако има сформиран (чл.18 и 
чл.З8 от ЗВОПС, Стандарт 240 и 244); 

 редът и начинът за изготвянето и представянето им се разглежда в НВО, Tом II.  

3.2. Междинните и годишният доклади за дейността по вътрешен одит: 

 предоставят обобщена информация и оценка за състоянието на системите за 
финансово управление и контрол в организацията и отразяват  степента на 
постигане на целите на ВО,  заложени в стратегическите и годишните планове; 

 основните им потребители са ръководителят на организацията и Одитният 
комитет, ако има сформиран (чл.28 от ЗВОПС, Стандарт 206), а на годишния 
доклад – и министърът на финансите (чл. 40 от ЗВОПС); 

 редът и начинът за изготвянето и представянето им се разглежда в следващите два 
раздела.  

 
Към темата за докладването са приложими не само текстовете от ЗВОПС и 
Стандартите,  изброени в горните параграфи. Това е така, защото всички изисквания 
на ЗВОПС, Стандартите и методологията по ВО трябва да се разбират и прилагат в 
тяхната цялост и взаимовръзка. Посочени са и само основните потребители на 
докладите, но са възможни и други (например външни одитори). 
 
III. СПЕЦИФИКА НА ГОДИШНОТО ДОКЛАДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО 
ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

 
Годишният доклад за дейността по ВО се изпраща и на министъра на финансите. По тази 
причина годишното докладване се отличава със специфични правила в две посоки: в 
зависимост от вида на разпоредителя (към администрацията, на който е създадено ЗВО) и по 
отношение на сроковете.  
 
РВО организират работата по изготвяне на годишния доклад за дейността по ВО по 
подходящ начин, така че да бъдат спазени сроковете, предвидени в ЗВОПС за представяне на 
докладите на министъра на финансите (чл. 40, ал.3-5). 

 
1. Специфика за годишното докладване на РВО към първостепенни 

разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) и към второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити (ВРБК) 
 
Когато има създадени самостоятелни звена за вътрешен одит във ВРБК, РВО в ПРБК има 
задължение да изготви обобщен годишен доклад. Този доклад включва обобщена 
информация за цялостната дейност по вътрешен одит, осъществявана в организацията (чл.40, 
ал.4 от ЗВОПС). Той се изготвя на базата на годишните доклади за дейността на РВО в 
администрациите на ВРБК и доклада на РВО в администрацията на ПРБК. 
 
Препоръчително е РВО на ПРБК да организира предварителни срещи с РВО към ВРБК във 
връзка с изготвянето на обобщения годишен доклад. С цел постигане на оптимално качество, 
на предварителните срещи може да се обсъдят проектите на изготвените доклади за 
дейността по вътрешен одит от РВО към ВРБК. Темата за координацията се разглежда 
подробно в Глава трета „Взаимодействие с други организации” от настоящия наръчник. 
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2. Срокове за докладване 
Сроковете за годишното докладване са следните (чл.40, ал.4 от ЗВОПС): 

 за РВО към ВРБК - до 31 януари на следващата година изготвеният от РВО доклад 
се изпраща от ръководителя - ВРБК на ръководителя – ПРБК; 

 за РВО към ПРБК - до 28 февруари на следващата година ръководителят - ПРБК 
изпраща на министъра на финансите изготвеният от РВО: 
• годишен доклад за дейността по вътрешен одит към ПРБК (в случай, че няма 

ЗВО в администрациите на ВРБК), или 
• обобщен годишен доклад за дейността по ВО към ПРБК и ВРБК (в случаите, 

когато има изградени ЗВО в администрациите на ВРБК).  

IV. ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННИ И ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 
 

1. Междинни доклади за дейността по вътрешен одит 
 
РВО периодично изготвя доклади за дейността на ЗВО, за да се гарантира, че ръководителят 
на организацията е добре запознат с дейността по вътрешен одит и да се насърчи 
разбирането на ролята на вътрешния одит. Междинните доклади запознават текущо 
ръководството с: 

 изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит за съответния 
период; 

 възникналите проблеми при извършването на одитите; 

 състояние на системите, включително съществени констатации; 

 идентифицираните високорискови области и мерките, които следва да бъдат 
предприети; 

 предложения за развитие на вътрешния одит през следващия отчетен период; 

 предприети действия по препоръки свързани с дейността на ЗВО/вътрешния 
одитор, дадени от външни одитори (Сметна палата на Р България, ЕК, ЕСП и др.) 
или в резултат на извършено системно наблюдение от ЦХЗВО; 

 резултатите от извършени вътрешни и/или външни оценки за осигуряване на 
качеството на одитната дейност;  

 друга информация, която РВО счита за важна.  

Периодът, който обхващат междинните доклади, се определя от РВО заедно с ръководителя 
на организацията и се регламентира в Статута. Обикновено междинните доклади се изготвят 
за тримесечен, или шестмесечен период. 
 
Междинните доклади се представят на РО и на Одитния комитет, ако има сформиран такъв. 
По инициатива на РВО или на РО тези доклади могат да се предоставят и на други 
служители с ръководни функции в организацията. Тези доклади трябва да се изготвят така, 
че да бъдат една добра основа за изготвянето на годишния доклад за дейността по вътрешен 
одит по чл. 40 от ЗВОПС. За тази цел междинните доклади е препоръчително да съдържат 
структурата и информацията, които се следва да има годишният доклад. Тези изисквания са 
подробно разгледани по-долу в настоящата глава. 
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2. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит 
Годишният доклад за дейността по вътрешен одит трябва да се структурира със  следните 
части: 

 Въведение; 
 Изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит; 

 Резултати от изпълнението на одитни ангажименти; 

 Основни изводи за функционирането на системите за финансово управление и 
контрол в организацията; 

 Резултати от прегледи на дейността на ЗВО и действия за изпълнение на 
препоръките, дадени от външни одитори или в резултат на извършени вътрешни, 
външни оценки на качеството и системно наблюдение от ЦХЗВО;  

 Предложения за развитие на дейността по вътрешен одит; 

 Други. 
 
В съдържанието на отделните части трябва да се включва минимум следната информация: 

2.1 Въведение 

Тук се посочва информация за структурирането, числеността на ЗВО и основни документи 
по изпълнение на изискванията на ЗВОПС. 

2.2. Изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит 

В тази част се представя информация за: 

 Целите на ЗВО: 

В годишния доклад накратко се посочват основните цели, заложени в годишния план, 
доколко и как те са постигнати (т.е. извършва се сравняване на планираното и реално 
постигнатото).  
 
РВО отбелязва задължително и обстоятелства, попречили на постигането на целите на ВО, 
както и на целите на конкретен одитен ангажимент. По дефиниция това е ограничение в 
обхвата и се наблюдава например в случаи на:  

• ограничаване на достъпа на вътрешните одитори до документи, персонал и 
материални активи, имащи отношение към изпълнение на одитните 
ангажименти;  

• отказ за съдействие от страна на служители и ръководители;  
• намеса на други лица при определянето на целите, обхвата, честотата и 

одитните техники, необходими за изпълнението на конкретен ангажимент;  
• финансови ограничения – финансиране на конкретна дейност, необходима за 

осъществяване на функцията по вътрешен одит;  

• отказ за назначаване на персонал;  
• отказ за осигуряване на външни експерти със специфични знания и умения;  
• всяко отношение на докладване, което пречи на независимостта и 

обективността на вътрешния одит, в т.ч конфликт на интереси, пристрастност 
и др. 
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 Одитни ангажименти: 

РВО следва да представи сравнение между планираните в годишния план ангажименти (за 
даване на увереност и за консултиране) и реално извършените през отчетния период, 
включително и допълнителни одити, поискани от ръководителя на организацията. Тук се 
посочват изчерпателно по видове и статус всички одитни ангажименти  - приключени, в 
процес на изпълнение за съответния период, както и неизпълнените.  
 
РВО посочва в проценти изпълнението на планираните ангажименти за периода. В случай на 
неизпълнение на плана накратко се описват основните причини за това.  

 Фонд работно време: 
Ръководителят на вътрешния одит извършва съпоставка между планираните дни и реално 
изработените дни. Тук подробно се посочват по-съществените отклонения от одобрените 
работни графици и причините за това. На база на получената информация от съпоставката 
между планираните дни и реално използваните, РВО анализира текущото състояние на 
изпълнението на годишния план, както и причините за забавяне на конкретни ангажименти. 
Информацията се представя в табличен вид като приложение към годишния доклад.  

 Повишаване на професионалната квалификация: 
ЗВОПС и Стандартите изискват вътрешните одитори да притежават необходимите знания и 
умения за упражняването на професията и да ги усъвършенстват. В годишния доклад се 
посочва какво е изпълнението на плана за професионалното обучение и развитие на 
вътрешните одитори (виж Глава втора, т. V от наръчника). За всеки вътрешен одитор (без да 
се споменава поименно) от звеното се включва като минимум информация колко дни, по 
какви теми и чрез какви методи се е обучавал (курс, семинар, специализация, обучение в 
процеса на работа, самообучение и др.). В случай, че не са осигурени обучения, считани за 
важни и необходими от РВО, това трябва да се отрази в доклада и да се посочи какъв може 
да бъде потенциалният ефект върху дейността по вътрешен одит. 

 Ресурсно обезпечаване: 
РВО следва да обръща внимание и да докладва при отклонения от плановете за набиране на 
персонал, както и за текучество на персонала, т.е. какви са последствията от ограниченията в 
ресурсното осигуряване. Това е изключително важно за ефективността на одитната дейност 
поради това, че обемът на работата на вътрешния одит в стратегически и годишен аспект се 
определя спрямо очакван и реално разполагаем човешки ресурс. 

2.3. Резултати от изпълнението на одитни ангажименти 

РВО посочва общият брой на дадените препоръки в резултат на извършените одитни 
ангажименти за даване на увереност, както и броят на одитните ангажименти за 
консултиране като цяло и по видове (официални и неофициални). 
 
Подробно се описват съществените констатации, причините и съответните препоръки за тях. 
По преценка на РВО те могат да бъдат синтезирано представени в случай, че това е 
подходящо. 
 
Под съществени констатации се разбират такива обстоятелства, които могат да имат ефект 
върху постигане на целите на организацията (виж още Глава пета от НВО, том І).  РВО 
включва в доклада всички съществени констатации с положителен и отрицателен ефект. 
Съществените констатации с положителен ефект могат да бъдат обстоятелства, свързани 
например със значителен напредък в управлението на риска от страна на РО, съответствие с 
нормативната уредба и др. Съществените констатации с отрицателен ефект касаят слабости 
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на контрола, съществени рискове, липса на ефективност и ефикасност, загуби, повтарящи се 
грешки, пропуски и нарушения при изпълнение на нормативни актове и вътрешни правила, 
индикатори за измама, конфликт на интереси и др. 
 
РВО на база своята професионална преценка взема крайното решение за това, дали дадена 
констатация е съществена. 
 
Представянето на съществените констатации в годишния доклад не осигурява достатъчна и 
полезна информация за ръководството. Затова РВО следва да представи и основните 
предпоставки и причини за констатираните слабости, описани в съществените констатации. 
Такова обобщаване на съществените недостатъци и причините за тях в годишния доклад 
фокусира вниманието на ръководството към цяла област, в която ВО отбелязва съществени 
пропуски и рискове. Към наръчника в Приложение 33 са изброени някои от основните 
причини, които могат до доведат до слабости във вътрешния контрол на организацията. 
 
РВО следва да включи в доклада и дадените по отношение на съществените констатации 
препоръки, тъй като те изискват незабавни действия от страна на ръководството. Тези 
препоръки на етап докладване на конкретен одитен ангажимент са обсъждани с 
ръководителите на одитираните дейности/процеси. Задължение на тези ръководители е да 
решат дали да предприемат действия за изпълнение на препоръка за коригиране на дадено 
обстоятелство, или да поемат риска, поради високи разходи или други съображения.  
 
РВО посочва предприетите от съответните ръководители мерки по отношение на тези 
препоръки, както и решенията за поемане на риска да не се предприемат корективни мерки 
(в случай, че има такива решения). 
 
РВО трябва да реши дали е уместно да включи докладвани по-рано съществени констатации 
и препоръки, за които от ръководството е взето решение да поеме риска и да не коригират 
съответното обстоятелство. Това е уместно в случаи, когато в организацията има 
управленски (във висшето ръководство или в одитния комитет) и/или други промени и РВО 
смята, че рискът е значителен и тези решения могат да попречат значително при постигането 
на целите на организацията. 

 
2.4. Основни изводи за функционирането на системите за финансово управление 

и контрол в организацията 
 
Основните изводи представляват обобщена/и оценка/и за състоянието на СФУК в 
организацията, които РВО прави на база извършената дейност по ВО. Тук следва да се 
включат направените положителни и отрицателни оценки за функционирането на СФУК в 
одитираните дейности/процеси в организацията. 
 
Формираните изводи и оценки се основават на професионалната преценка на РВО и трябва 
да предоставят на ръководителя на организацията информация за това доколко СФУК 
осигуряват: 

 идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на 
организацията; 

 съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; 

 надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; 

 ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; 

 опазването на активите и информацията; 
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 изпълнението на задачите и постигането на целите. 

2.5. Резултати от прегледи на дейността на ЗВО и действия за изпълнение на 
препоръките  

Съгласно стандартите, РВО трябва да доведе до знанието на ръководството и одитния 
комитет, в случай, че има сформиран такъв, резултатите от външните оценки, които 
подробно са разгледани в глава V “Оценка на качеството на одитната дейност” от Том 1 на 
наръчника.  
 
Съгласно чл. 49 от ЗВОПС, министърът на финансите осъществява системено наблюдение в 
министерства и общини по прилагането на изискванията на закона и издадените въз основа 
на него актове, с цел актуализиране и доразвиване на методологията.  
 
За изпълнени на задачите си по ЗВОПС, в т.ч и извършването на системно наблюдение, 
министърът се подпомага от Централно хармонизиращо звено за вътрешен одит в МФ (чл. 
47, ал.2 от ЗВОПС). 
 
Целта на системното наблюдение е да се оцени прилагането на изискванията на ЗВОПС, 
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор (Стандартите). Етичния кодекс на 
вътрешните одитори (ЕК) и издадената от министъра на финансите методология в областта, 
както и тяхното подобряване.  
 
Резултатите от външните оценки и извършеното системно наблюдение от ЦХЗВО трябва да 
се включат в докладите за дейността по вътрешен одит. РВО също така може да посочи и 
резултатите от извършените вътрешни оценки, с което да демонстрира пред ръководството, 
че дейността по вътрешен одит се извършва в съответствие със ЗВОПС, стандартите, ЕК 
статута и методологията утвърдена от МФ.  

2.6. Предприети действия за изпълнение на препоръки, свързани с дейността на 
ЗВО/вътрешния одитор, дадени от външни одитори или в резултат на извършени 
вътрешни, външни оценки на качеството и системно наблюдение от ЦХЗВО  

Вътрешният одит, като част от дейността на организацията подлежи на оценка и от страна на 
външни одитори от СП на Р. България, Одитния орган (ИА ОСЕС), ЕСП, ЕК и други. 
Резултатите от извършените външни одити, системното наблюдение от ЦХЗВО, външни 
оценки, може да съдържат конкретни препоръки за подобряване на дейността по вътрешен 
одит. В доклада за дейността, РВО посочва предприетите от него мерки по отношение на 
тези препоръки, както и решенията да не се предприемат корективни мерки (в случай, че има 
такива решения). 

2.7. Предложение за развитие на дейността по вътрешен одит за следващия 
отчетен период 

Въз основа на резултати от цялостната одитна дейност през годината и заложените цели за 
следващия период в годишния/стратегически план, РВО дава предложения за по-
нататъшното развитие на дейността по вътрешен одит. Включват се и предложения за 
конкретни мерки, които да бъдат одобрени за финансиране и изпълнение от ръководителя на 
организацията. Това могат да бъдат например действия, свързани с назначаването на 
вътрешни одитори за попълване на минималната численост на звеното съгласно ЗВОПС; 
разширяване или преструктуриране на ЗВО; осигуряване на експерти; обучения и др. Когато 
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предлага такива мерки, РВО следва внимателно да прецени дали разходите за изпълнение на 
предложенията не превишават очакваните ползи. 
 
В наръчника е приложен примерен образец на доклад за дейността по вътрешен одит. 
(Приложение 34). 

 
V. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННИ И ГОДИШНИ ДОКЛАДИ 
ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

 
За да разполага РВО със синтезирана информация, необходима за изготвянето на междинни 
и годишни доклади за дейността, той може да въведе следните практики: 

 Да създаде регистър на резултатите от всеки одитен ангажимент, който се попълва 
от съответния РОЕ. Този регистър следва да съдържа минимум следната 
информация: направените съществени констатации, причините за слабостите и 
нередностите, дадените препоръки, приетите от ръководството препоръки, 
изпълнените и неизпълнените препоръки, употребените човекодни за 
ангажимента. РОЕ трябва периодично да актуализира данните в регистъра, като 
отбелязва напредъка по изпълнението на дадените препоръки (Виж 
Приложение 35). 

 Индивидуални времеви отчети – всеки одитор от ЗВО ежедневно следва да отчита 
извършената от него дейност. За целта РВО следва да утвърди стандартна форма 
за индивидуални времеви отчети. На база на данните в индивидуалните времеви 
отчети, ръководителя на екипа може да попълва информацията, която се отнася до 
времетраенето на одитния ангажимент в регистъра за резултатите от съответния 
ангажимент (Виж Приложение 36). 

 На база на получената информация от съпоставката между планираните дни и 
реално използваните в регистъра за всеки одитен ангажимент, РВО анализира 
текущото състояние на изпълнението на годишния план, както и причините за 
забавяне на конкретни ангажименти.  

РВО е добре да въведе такава практика в разумно кратък срок след създаването на функцията 
по вътрешен одит в съответната организация. 

 

VІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМИ 
И НЕРЕДНОСТИ 

 
 

121.У2 – Вътрешният одитор трябва да притежава достатъчно знания, за да може да 
разпознае индикаторите за извършена измама, но от него не се очаква да притежава 
експертните познания на лице, чието основно задължение е разкриването и разследването 
на измами. 

 
1. Роля на ръководителя на организацията по отношение на предотвратяването, 

разкриването и докладването на измами и нередности 
 

Важно е да се знае, че от ВО не се очаква активно да търси и разкрива измами, но 
непрекъснато трябва да е с повишено внимание, за да забелязва индикатори за това или 
други незаконни действия.  
 
Предотвратяването на измамите и нередностите се състои в предприемането на действия, 
насочени към възпрепятстване на извършването им. Основният инструмент за тяхното 
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предотвратяване е осъществяването на ефективен контрол. Ръководителят на организацията 
носи отговорността за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово 
управление и контрол в организациите от публичния сектор. Същата отговорност носи и 
ръководителят на всяка организацията/структура и звено, които изпълняват функциите на 
разплащателни, управляващи или междинни органи по фондове на Европейския съюз. Тези 
изисквания са заложени в чл. 4 от ЗФУКПС.  
 
Ръководителят на организацията носи управленска отговорност за въвеждане на правила и 
процедури по сигнализиране, проверка, разкриване и докладване на административни 
слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и 
нередности. Ръководителят следва да въведе такива процедури, включващи: 

 превантивни мерки; 

 система за проверка на сигналите за корупция и на индикатори за измами и 
нередности; 

 система за установяване на индикаторите за измами и нередности; 

 система за докладване на констатираните несъответствия, която трябва да описва 
ясно линията за вътрешно и външно докладване. 

Трябва да бъдат предвидени условия и ред за вътрешно докладване: 
• от служителите на ръководителя на организацията чрез непосредствения 

ръководител, 
• от служителите пряко на ръководителя на организацията (при съмнение в 

поведението на непосредствения ръководител),  
• от вътрешните одитори на ръководителя на организацията. Ръководителите 

следва да утвърдят система за външно докладване, което следва да се извършва 
от тях към съответните компетентни органи. При установяване на индикатори 
за извършени престъпления, компетентните органи са органите на 
прокуратурата. При установяване на измами и нередности, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности следва да се докладва на 
съответните органи, отговорни за докладване пред Европейската комисия и на 
Централното звено за координация на борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на ЕО в Министерството на вътрешните работи. 

 
2. Роля на вътрешния одит по отношение на предотвратяването, разкриването и 

докладването на нередности и измами 
 

В съответствие с изискванията на чл. 30 от ЗВОПС вътрешните одитори имат задължението 
да докладват незабавно на РВО за идентифицирани в процеса на осъществяване на 
дейността по вътрешен одит индикатори за извършени измами. 
 
За да могат да изпълнят тези свои задължения, вътрешните одитори трябва да притежават 
знания, които им позволяват да идентифицират индикаторите за измама. По време на 
изпълнение на одитните ангажименти, вътрешният одитор следва да вземе предвид 
възможността за допускане на нередности и извършване на измами от лица в организацията 
и извън нея. Разкриването на нередности и измами не следва да бъде възприемано за 
основна и единствена отговорност на вътрешния одит. Вътрешните одитори имат 
задължението да подпомагат предотвратяването на измами, като проучват и оценяват 
адекватността на системата за финансово управление и контрол, съответстваща на степента 
на потенциалния риск в различните сфери от дейността на организацията. 
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При изпълнение на одитните ангажименти вътрешният одитор има следните задължения по 
отношение на разкриване на измами и нередности: 

 да има достатъчно познания за измамите, за да може да открие признаците на 
извършена измама. Тези познания обхващат необходимостта да се познават 
характеристиките на измамата, техниките за извършването й и видовете измами, 
свързани с проверяваните дейности; 

 да вземе предвид наличието на благоприятни възможности за извършване на 
измама и нередност, в това число слабостите в контрола. При установени 
значителни слабости в контрола, вътрешните одитори трябва да извършат 
допълнителни тестове за откриване на други признаци/индикатори за измама. 
Вътрешният одитор трябва да е наясно, че наличието на повече от един признак 
във всички случаи увеличава възможността да е извършена измама. 

По отношение идентифицирането и докладването на индикатори за измами и нередности 
ръководителят на вътрешния одит има следните задължения:  

 да оцени идентифицираните от вътрешните одитори индикатори за извършването 
на евентуална измама; 

 да прегледа и анализира събраните от вътрешните одитори доказателства и да 
вземе решение дали е необходимо да се предприемат по-нататъшни действия от 
звеното за вътрешен одит или трябва да се препоръча провеждането на 
разследване; 

 да уведоми съответните органи в организацията, ако счита, че установените от 
вътрешните одитори признаци за извършена измама са достатъчни да се даде 
препоръка за уведомяване на компетентните органи за провеждане на разследване. 

От РВО и вътрешните одитори не са очаква да притежават знания на лице, чиято основна 
компетентност е разследването и разкриването на измами. Доколкото измамата може да 
бъде извършена чрез дейности, които са част от текущата работа на служителите от 
организацията, вътрешните одитори са задължени да полагат „професионална грижа”. 
 
Техниките и начините за идентифициране на измами от вътрешните одитори се разглеждат 
в Том ІІІ на наръчника. 

 
3. Дефиниции и определения 

Индикатор за измама е белег, от който може да се направи обоснован извод за 
преднамерено невярно или неточно представяне на факти и обстоятелства, 
свързани с дейността на организацията.  

Измамата най-общо представлява извършване на умишлени незаконни деяния.  
Съществуват два основни вида измами: 

 невярно осчетоводяване и 

 кражба. 
Кражбата е умишлено отнемане на чужда вещ от другиго без неговото съгласие с 
намерение за противозаконното й присвояване. Може да включва отнемането или 
злоупотребата активи или парични средства. 
 
Невярното осчетоводяване е умишлено унищожаване, невярно представяне на фактите, 
скриване и фалшифициране на сметка, запис или документ, необходими за счетоводна цел 
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и насочено към лична изгода за друг, или с намерение за причиняване на загуба на друг, 
или предоставяне на информация, която е, или може да е подвеждаща, непълна или 
невярна. 
 
Като специфичен вид измами могат да бъдат определени подкупът и корупцията. Те са 
свързани с предлагане на парични средства, стоки или услуги на държавен служител или на 
друго лице с цел повлияване на служебните задължения или решения, и приемане на 
подкуп по същата причина. Вътрешните одитори трябва да бъдат много внимателни при 
установяването на индикатори за корупция и измами и тяхното докладване на 
ръководството.  
 
Дефинициите за измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Европейските 
общности са дадени в допълнителните разпоредби на ЗФУКПС. Въведените от 
законодателя дефиниции са съобразени с регламентите на ЕС и Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на ЕО.  
 
Измама по смисъла на ЗФУКПС е всяко умишлено действие или бездействие по отношение 
на: 

 разходи, свързани с използването или представянето на фалшиви, грешни или 
непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно 
теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, 
управлявани от или от името на Европейските общности; 

 укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия 
резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те 
първоначално са били отпуснати; 

 приходи, свързани с използването или предоставянето на фалшиви, грешни или 
непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на 
средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, 
управлявани от или от името на Европейските общности; укриване на информация 
в нарушение на конкретно задължение със същия ефект;  

 злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 

 
Нередност съгласно ЗФУКПС е всяко нарушение на общностното право в 
резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е 
имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на 
Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, или 
посредством намаляването или загубата на приходи, в резултат на собствени 
ресурси, които се събират направо от името на Европейските общности, или 
посредством извършването на неоправдан разход. 

 
4. Условия за извършване на измама или нередност 

 
Съществуването на следните четири условия обуславят възникването на измами: 

 Желаещ да извърши измамата 

 Трябва да съществуват активи или ценни неща, които могат да се придобият в 
резултат на извършеното действие  

 Намерение/умисъл за извършване на измама /преднамерено действие/ 
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 Възможността за извършване на измама - лицето или лицата трябва да са в 
състояние да извършат дадената измама, и да имат достъп до средствата за 
извършване на измамата. 

 
5. Признаци/индикатори за наличие на измами и нередности 

 
В процеса на осъществяване на дейността по вътрешен одит вътрешните одитори следва да 
оценяват ефективността на системите за финансово управление и контрол и в този процес е 
възможно да се натъкнат на действия или документи, носещи белезите или сигнализиращи за 
възможно извършване на измами. Дали индикаторите, установени от вътрешните одитори, 
представляват извършена измама може да бъде установено от съответните компетентни 
органи, но вътрешните одитори отговарят за идентифицирането на податливите към измами 
места в одитираната дейност/процес и идентифицирането на индикаторите за евентуалното 
възникване на измами.  
 
Наличието на следните фактори, показва високо ниво на риск от измами в даден процес от 
дейността на организацията: 

 Слабо ръководство, което не е в състояние да осигури ефективно прилагане на 
контролните процедури и мониторинг  на контролния процес; 

 Неадекватно разделяне на отговорностите по вземане на решение, 
осъществяването на контрол и изпълнение на дадена дейност; 

 Необичайни транзакции/плащания, които не са отразени или са отразени 
неправилно в счетоводните записвания 

 Липсващи или променени документи или необяснени закъснения при 
необходимост от предоставяне на допълнителна информация; 

 Непълно, невярно или неточно отразяване на информация;  

 Наличие на предходни констатации за невярно или неточно представяне на 
определени факти. 

 
6. Докладване на установени индикатори на ръководителя на вътрешния одит 

 
Ако в процеса на осъществяване на дейността по вътрешен одит вътрешните одитори 
подозират и съберат доказателства за наличие на индикатори на измама или нередност 
трябва незабавно да уведомят РВО за установеното от тях. Докладването от страна на 
вътрешните одитори към РВО включва както различни устни така и писмени, междинни или 
окончателни съобщения относно установените индикатори за извършени измами. 
Препоръчително е вътрешните одитори да проведат разговор с РВО за установените 
индикатори още в деня на тяхното установяване, а ако това е невъзможно да се срещнат с 
РВО на следващия ден. Устното уведомяване може да бъде последвано от писмено, което 
следва да бъде изготвено непосредствено след проведения разговор с РВО и взетите от него 
решения за важността на установените индикатори и документирането им. Вътрешните 
одитори могат да използват за писмено уведомяване на РВО образец на Доклад за 
установени индикатори за извършени измами, даден като Приложение № 37. 
Докладите на вътрешните одитори трябва да съдържат информация, базираща се само на 
данни, които са достатъчни и съответстват на установените фактите, заключенията, мненията 
и/или препоръките, свързани с разследването на измами. Докладът трябва да е обективен, да 
не съдържа мнения по правната вина или невинност на дадено лице или страна и да не 
подвежда потребителите на информацията от него. Работните документи, изготвени от 
вътрешните одитори трябва да описват извършената от тях работа, довела до разкритието. 
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При условие, че РВО е преценил, че установените от вътрешните одитори индикатори за 
измами и нередности са надлежно документирани в доклада за изпълнението на одитния 
ангажимент следва задължително да съдържа констатация, отнасяща се до 
идентифицираните индикатори и съществени рискове от измами. Констатацията трябва да 
бъде придружена със съответните работни документи и подкрепена с достатъчни, 
основателни и уместни доказателства.   

 
7. Докладване от ръководителя на вътрешния одит на ръководителя на 

организацията 
 
При условие, че РВО е установил, че са налице достатъчно признаци за извършена измама, 
които обуславят необходимостта от провеждане на разследване ръководителят на вътрешния 
одит е длъжен да докладва незабавно за всеки конкретен случай на сериозна измама пред 
ръководителя на организацията.  
 
Докладът, изготвен от РВО трябва да обобщава констатациите и препоръките, изготвени от 
вътрешните одитори и да съдържа основните заключения по отношение идентифицираните 
индикатори на измами. В него се включват и предложение за по-нататъшни действия, 
свързани с  установените индикатори на измами и нередности и решение за уведомяване на 
компетентните органи. Крайните резултати от проверка във връзка с извършена измама 
трябва да се проверят от юрист, преди доклада да бъде представен на ръководителя на 
организацията. Образец на доклад на ръководителя на вътрешния одит до ръководителя на 
организацията е даден в Приложение № 38. 
 
След изтичане на едномесечен срок от докладването РВО трябва да проследи дали 
ръководителят на организацията е предприел необходимите действия за уведомяване на 
компетентните органи. Ако такива действия не са предприети РВО трябва да инициира 
среща и да предупреди ръководителя, че в съответствие с чл. 30 от ЗВОПС има 
задължението да докладва на компетентните органи при условие, че не са били уведомени от 
ръководителя на организацията. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 към Глава І, том І 
Министерство на 

финансите 
 Утвърден ! 

Дирекция „Вътрешен 
контрол”  

 Дата: 21.04.2006г. 

 
 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 
 

НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ 
 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Този Етичен кодекс има за цел да насърчи развитието на етични отношения в сферата 
на вътрешния одит в публичния сектор в България. 

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на 
увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на 
организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си, чрез 
прилагането на систематичен, дисциплиниран подход за оценяване и подобряване 
ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.  

Наличието на Етичен кодекс е необходимо условие за работа в сферата на вътрешния 
одит в публичния сектор, тъй като тази дейност е изградена на основата на доверието по 
отношение на обективността на процесите за управлението на риска, контрола и 
управлението. Етичният кодекс на вътрешните одитори в публичния сектор включва два 
съществени компонента: 

1. Принципи, чието приложение е уместно в професията и практиката на вътрешния 
одит в публичния сектор; 

2. Правила за поведение, които описват нормите на поведение, към които се очаква 
вътрешните одитори да се придържат. Тези правила помагат за практическото приложение 
на принципите и имат за цел да ръководят поведението на вътрешните одитори в посока 
развитие на етични отношения.  

Този Етичен кодекс заедно със Закона за вътрешния одит в публичния сектор и 
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор направляват вътрешните одитори при 
осъществяване на тяхната дейност. Терминът “вътрешни одитори” включва в себе си всички 
ръководители на вътрешния одит и вътрешни одитори от публичния сектор.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Етичният кодекс е валиден за всички ръководители на вътрешния одит и вътрешни 

одитори от публичния сектор.  
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Спазването на Етичния кодекс ще се оценява при извършването на вътрешни и 
външни оценки на качеството на вътрешния одит в публичния сектор. Нарушенията на 
Етичния кодекс ще бъдат разглеждани от Одитния комитет, ако има сформиран такъв и в 
съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.  

 

ПРИНЦИПИ 
От вътрешните одитори се очаква да прилагат и спазват следните принципи: 

Почтеност 
Почтеността на вътрешните одитори изгражда доверие, което създава основа за 

надеждност на техните преценки. 

Обективност 
Вътрешните одитори демонстрират висока степен на обективност при събиране, 

оценяване и представяне на информацията, свързана с дейността или процеса, който бива 
разглеждан. Вътрешните одитори дават балансирана оценка за всички свързани с това 
обстоятелства и не се влияят неоправдано от собствените си или чужди интереси при 
формиране на преценката си. 

Поверителност 
Вътрешните одитори уважават стойността и собствеността върху информацията, 

която получават в процеса на работа и не разкриват информация, без да са упълномощени за 
това, освен в случаите, когато имат законно или професионално задължение да направят 
това. 

Компетентност 
Вътрешните одитори използват знанията, уменията и опита си, необходими при 

осъществяване на дейноста по вътрешен одит. 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

1. Почтеност 
Вътрешните одитори: 

1.1. Трябва да изпълняват задълженията си почтено, съвестно и отговорно. 

1.2. Трябва да спазват закона и да оповестяват информация, която законът и 
професията ги задължават. 

1.3. Не трябва съзнателно да участват в незаконна дейност или да се обвързват с 
действия, които са дискредитиращи за професията на вътрешния одитор или за 
организацията. 

1.4. Трябва да уважават и да допринасят за постигането на законните и етични цели на 
организацията. 

2. Обективност 

Вътрешните одитори: 

2.1. Не трябва да участват в дейности или отношения, които могат да накърнят или да 
се счете, че накърняват тяхната безпристрастна оценка. Такова участие включва дейности 
или отношения, които може да са в конфликт с интересите на организацията.  

2.2 Не трябва да приемат нищо, което може да накърни или да се счете, че накърнява 
тяхната професионална преценка. 
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2.3 Трябва да оповестяват всички съществени факти, които са им известни и които ако 
не бъдат оповестени, могат да изопачат резултатите от проверката на дейностите, които се 
преглеждат. 

3. Поверителност 
Вътрешните одитори: 

3.1 Трябва да внимават при използването и защитата на информацията, получена в 
процеса на тяхната работа. 

3.2 Не трябва да използват информацията за свои собствени цели или по начин, който 
би противоречил на закона или би увредил законните и етични цели на организацията. 

4. Компетентност 
Вътрешните одитори: 

4.1. Трябва да предоставят само тези услуги, за които имат необходимите знания, 
умения и опит. 

4.2 Трябва да предоставят услуги по вътрешен одит, които са в съответствие със 
Закона за вътрешен одит в публичния сектор и стандартите за вътрешен одит в публичния 
сектор . 

4.3 Трябва непрекъснато да усъвършенстват своите умения, ефективността и 
качеството на услугите си. 

Настоящия Етичен кодекс е утвърден от министъра на финансите на основание чл. 48, 
ал. 2 т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и е в съответствие с международно 
прилагания Етичен кодекс на вътрешните одитори на Института на вътрешните одитори 
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Приложение 2 към Глава І, том І 
 

НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАТУТ НА 
ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

(одобрени на 21.08.2006 г.) 
 

Тези насоки се издават на основание чл. 48, ал. 2, т.1 от Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор (ЗВОПС).  

І. ЦЕЛ НА СТАТУТА НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
Законът за вътрешния одит в публичния сектор регламентира основните правила за 

вътрешния одит в публичния сектор на базата на международните стандарти за вътрешен 
одит и добрите практики в тази област. Последните изискват задължително дейността по 
вътрешен одит в организацията да се осъществява въз основа на специално споразумение 
между ръководителя на организацията и ръководителя на вътрешния одит – статут, който да 
определя целта, обхвата, отговорностите, позицията на вътрешния одит и др. ЗВОПС също 
изисква наличието на такъв документ в организациите от публичния сектор. От друга страна 
самият закон вече е регулирал основните положения, свързани с вътрешния одит в 
публичния сектор, включително тези, които трябва да бъдат определени в статут. 
Следователно тъй като целта, същността, позицията, отговорностите на вътрешния одит в 
публичния сектор в Република България са регулирани от ЗВОПС, то статутите на звената за 
вътрешен одит трябва да ги конкретизират в съответствие с разпоредбите на ЗВОПС и 
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор(утвърдени с Постановление №165 на 
Министерския съвет от 2005г., обн., ДВ. бр.56 от 2006г.). 

Тези насоки имат за цел да подпомогнат ръководителите на вътрешния одит при 
разработването на статут. Приложеният към тях образец задава формата и съдържанието на 
Статута на звената за вътрешен одит в съответствие със ЗВОПС и Стандартите за вътрешен 
одит в публичния сектор. При изработването на статут ръководителят на звеното за 
вътрешен одит трябва да вземе под внимание спецификата на организацията и да доразвие 
приложения образец на статут. В статута могат допълнително да бъдат регулирани 
неуредени в законодателството въпроси. Например, могат да се регламентират отношенията 
между ръководителя на организацията, ръководителя на одитираната 
дейност/процес/структура и ръководителя на вътрешния одит във връзка с докладване на 
резултатите от одитните ангажименти и предприемането на действия за изпълнение на 
препоръките.  

Статутът има за цел да представи обхвата, отговорностите, позицията на вътрешния 
одит на служителите в организацията, за  да получат разбиране на дейността и ролята на 
звеното за вътрешен одит. Статутът допринася и за подобряването на контролната среда в 
организацията и може да се използва за основа при оценяване на одитната дейност.  

Насоките са предназначени както за ръководителя на вътрешния одит и вътрешните 
одитори, така и за ръководителите на организациите. С цел хармонизиране на дейността по 
вътрешен одит в публичния сектор е препоръчително тези насоки да се прилагат след 
адаптиране и в организациите, в които вътрешният одит се осъществява от един вътрешен 
одитор.  

 

ІІ. ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА СТАТУТА НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН 
ОДИТ 

1. Статутът на звеното за вътрешен одит е официален документ, подписан от 
ръководителя на организацията,  ръководителя на вътрешния одит и председателя на 
Одитния комитет, ако има сформиран такъв.   
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2. Статутът на звеното за вътрешен одит има следното съдържание:  

• Въведение 

Тази част определя целта на документа и конкретизира структурата на вътрешния 
одит в организацията.  

• Раздел първи – Същност и роля на вътрешния одит 

Тази част от статута представя същността на вътрешния одит като дейност за 
оценяване и консултиране, която допринася за постигане целите на организацията, както и 
начините за това.  

• Раздел втори – Обхват 

Тук се дефинира обхватът на вътрешния одит по отношение на дейностите, процесите 
и структурите в организацията. В статута следва да се изброят второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити в организацията, които не попадат в обхвата поради 
това, че в тях има изградени самостоятелни звена за вътрешен одит. Всички  разпоредители 
със средства от Европейския съюз и разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска 
степен в организацията, които попадат в обхвата на дейността на звеното за  вътрешен одит, 
се изброяват или се прилага списък. 

• Раздел трети – Независимост 

В тази част се посочва позицията на вътрешния одит в организацията, линиите на 
докладване, ненамеса при планиране, извършване и докладване на дейността по вътрешен 
одит, свободния достъп на вътрешните одитори до служителите, активите и информацията и 
др. Частта за назначаване/освобождаване на ръководителя на вътрешния одит в Раздел ІІІ от 
приложения образец се отнася само за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4. 

• Раздел четвърти - Отговорности на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните 
одитори 

Тук се описват задълженията на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните 
одитори за изпълнение на дейността в съответствие със законодателството, методологията за 
вътрешен одит и плановете. Конкретизира се изискването за координиране на годишните 
планове за дейността на звената за вътрешен одит във второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити с годишния план за дейността на звеното за вътрешен одит в 
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. Регулира се и начинът за представяне на 
годишния доклад за дейността на звеното за вътрешен одит на разпоредител с бюджетни 
кредити от по-ниска степен на звеното на първостепенния разпоредител. 

• Раздел пети – Докладване  

В тази част се определят правилата за докладване на всички въпроси, свързани с 
дейността по вътрешен одит.  

• Раздел шести - Отговорности на ръководителя на организацията по отношение на 
вътрешния одит 

Тук се описват задълженията на ръководителя на организацията по отношение на 
дейността по вътрешен одит. 

• Раздел седми - Взаимодействие с други организации 

Тази част регламентира някои от случаите, в които ръководителят на вътрешния одит 
си сътрудничи с външни лица и организации за ефективно осъществяване на вътрешния 
одит. 

• Раздел осми – Мониторинг 
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Разделът предвижда периодична оценка на съдържанието на Статута за това доколко 
дефинираните цел, обхват и отговорности са адекватни за осъществяване и подпомагане на 
вътрешния одит.  

 В случаите, когато в организацията има изграден одитен комитет, в съответните 
раздели следва да се регламентира и взаимодействието между одитния комитет, 
ръководителя на вътрешния одит и ръководителя на организацията. 

3. Процедурата по разработване, одобрение и изменение на статута е следната: 

Проектът се изготвя от ръководителя на вътрешния одит в съответствие със ЗВОПС, 
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор и тези насоки. В процеса на изготвяне 
приложеният образец на статут се конкретизира и доразвива в две направления. От формална 
гледна точка в текста следва да се заменят: „организация” с конкретното наименование, 
„ръководител на организацията” и „ръководител на вътрешния одит” със съответните точни 
длъжности, „звено за вътрешен одит” с наименованието на структурата, в случай че е 
различно от посоченото и т.н. По отношение на съдържанието, към приложения образец на 
статут могат да се включат и други правила предвид спецификата на организацията. 
Допълненията трябва да бъдат съобразени със ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в 
публичния сектор и тези насоки. 

Проектът на статут се представя за преглед и одобрение на ръководителя на 
организацията и на председателя на одитния комитет, ако има сформиран такъв. След 
постигане на съгласие по съдържанието, страните подписват статута. Ръководителят на 
организацията осигурява по подходящ начин оповестяване на подписания статут на звеното 
за вътрешен одит (например чрез публикуването му на електронната страница на 
организацията).  

Копие от подписания Статут на звеното за вътрешен одит се изпраща на Централното 
хармонизиращо звено за вътрешен одит при Министерството на финансите за вписване в 
регистъра по чл. 50 от ЗВОПС. 

Ръководителят на вътрешния одит инициира изменение на статута в резултат на 
промяна във външните или вътрешни фактори, оказващи влияние върху дейността по 
вътрешен одит. Примери за промяна, която трябва да се отрази подходящо в статута, е 
създаването на одитен комитет, структурна реформа и др.  

Ръководителят на вътрешния одит трябва периодично да преглежда и оценява статута 
като гаранция за това, че той е адекватен и подпомага вътрешния одит при реализиране на 
целите му.  Резултатите от тези периодични прегледи се представят и обсъждат с 
ръководителя на организацията. В процеса на обсъждане всяка от страните може да предлага 
изменения и/или допълнения на статута с цел повишаване ефективността на одитната 
дейност. 

Всеки актуализиран вариант на статут се подписва от ръководителя на организацията, 
ръководителя на вътрешния одит и председателя на Одитния комитет, ако има сформиран 
такъв и се изпраща на Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит при 
Министерството на финансите за отразяване в регистъра по чл. 50 от ЗВОПС. 

 

ІІІ. ОБРАЗЕЦ 
Въз основа на приложения образец на Статут на звено за вътрешен одит и съобразно 

спецификата на организацията, всеки ръководител на вътрешния одит следва да разработи 
такъв статут, в срок до 2 месеца след назначаването му.  
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Образец към Приложение 2 към Глава І, том І 
 

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ................................................... 
                    (попълва се наименованието на организацията) 
 

Настоящият статут описва същността и ролята на вътрешния одит, правомощията и 
отговорностите на вътрешните одитори и ръководството на организацията по отношение на 
дейността по вътрешния одит, както и взаимоотношенията между тях. 

 
І. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ 
 
Вътрешният одит е независима и обективна дейност за даване на увереност или 

консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. 

Вътрешният одит се осъществява чрез два вида одитни ангажименти: 

• одитен ангажимент за даване на увереност – предоставяне на обективна оценка 
на доказателствата от страна на вътрешния одитор с цел да се предостави 
независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одит. 
Одитният ангажимент за даване на увереност се осъществява основно чрез: одит 
на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на 
информационните системи и технологии и преглед на състоянието. 
• одитен ангажимент за консултиране – изразява се в даване на съвет, мнение, 
обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска 
и контрола, без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това. 

Вътрешният одит играе съществена роля за постигане целите на организацията, като 
подпомага ръководството чрез: 

1. Идентифициране и оценяване на рисковете в организацията; 
2. Оценяване на адекватността и ефективността на системите за финансово 

управление и контрол по отношение на: 
• идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на 
организацията; 

• съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; 
• надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; 
• ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; 
• опазването на активите и информацията;  
• изпълнението на задачите и постигането на целите. 

3. Даване на препоръки за подобряването на дейностите в организацията. 
 

II. ОБХВАТ 
 
Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешния одит на всички структури, 

програми, дейности и процеси в .........................(попълва се наименованието на 
организацията) включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на 
разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен в организацията.  

Звеното за вътрешен одит на ......... не одитира дейността на ............... 
(наименованието на организацията/те, второстепенен/и разпоредител/и с бюджетни 
кредити), тъй като съгласно приложението към чл.12, ал.1, т.5 от ЗВОПС в нея/тях са 
изградени звено/а за вътрешен одит.    
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В обхвата на звеното за вътрешен одит попадат следните второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити и/или разпоредители със средства от Европейския 
съюз: ......................................... 
 

III. НЕЗАВИСИМОСТ  
 
Звеното за вътрешен одит изпълнява задачите си ефективно и обективно (без натиск 

или упражняване на влияние), само когато осъществява дейността си независимо. 
Ръководителят на организацията осигурява независимост на звеното за вътрешен одит, чрез 
гарантиране на:  

1. Пряко подчинение на вътрешния одит на ръководителя на организацията. 

2. Докладване резултатите от одитните ангажименти и за дейността по вътрешен одит 
като цяло директно на ръководителя на организацията. 

3. Назначаване и освобождаване на ръководителя на вътрешния одит след писмено 
съгласие на министъра на финансите и в съответствие с чл. 21 от ЗВОПС.  

4. Осъществяване на функции и дейности в организацията, свързани само с дейността 
по вътрешен одит, без да се допуска намеса при планиране, извършване и докладване на 
резултатите от одитните ангажименти. 

5. Свободен достъп до ръководството и всички служители в организацията, всички 
активи на организацията и цялата документация и информация.  

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ И 
ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ 

 
Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори осъществяват дейността 

по вътрешен одит, като отговарят за: 
1. Спазване на ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния 

кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от 
министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. 

2. Неразкриване информация, станала им известна във връзка с осъществяване на 
дейността, освен в предвидените в закона случаи. 

3. Разработване на тригодишен стратегически план за дейността на звеното за 
вътрешен одит, базиран на оценка на риска и в съответствие със стратегическите цели на 
организацията, стратегическите цели и обхвата на вътрешния одит. Стратегическият план се 
утвърждава от ........ (ръководител на организацията) след предварително обсъждане. 

4. Изготвяне на годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит, базиран на 
стратегическия план и на оценката на риска. Предложените от ....... (ръководителя на 
организацията) одитни ангажименти за консултиране се включват в годишния план след 
обсъждането им с ръководителя на вътрешния одит. ......... (ръководител на организацията) 
и ръководителя на вътрешния одит се договарят за обхвата и времевите рамки на всеки 
ангажимент. Годишният план се утвърждава от ....... (ръководителя на организацията) след 
предварително обсъждане. Ръководителят на вътрешния одит определя сам одитните 
техники, наблюдава работата на одиторския екип и представя на ..... (ръководителя на 
организацията) резултатите от извършения одит.  

5. Извършване на одитни ангажименти за консултиране по инициатива на  ...... 
(ръководителя на организацията). Преди поемането на одитни ангажименти за 
консултиране ръководителят на вътрешния одит следва да оцени дали вътрешните одитори 
притежават необходимите знания и умения за изпълнение на одитния ангажимент.  

6. Осигуряване ефективно и ефикасно осъществяване на одитните ангажименти и 
изпълнението на одитния план.  
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7. Разработване и прилагане на програма за осигуряване качеството на одитната 
дейност, включваща вътрешни и външни оценки. 

8. Своевременно докладване на резултатите от одитните ангажименти на ........ 
(ръководителя на организацията) и проследяване изпълнението на дадените в одитните 
доклади препоръки. 

9. Въвеждане на процедури за гарантиране на прилагането на наръчниците, 
указанията и методологията, изпращани от Централното хармонизиращо звено за вътрешен 
одит. 

V. ДОКЛАДВАНЕ  
 
Ръководителят на вътрешния одит: 

1. Изготвя месечни/тримесечни/шестмесечни доклади за дейността по вътрешен одит, 
които представя и обсъжда с ..... (ръководителя на организацията). 

2. Изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който обсъжда с ..... 
(ръководителя на организацията). 

3. Уведомява незабавно ..... (ръководителя на организацията) за идентифицирани от 
вътрешните одитори индикатори за измама и дава предложения за предприемане на мерки и 
уведомяване на компетентните органи. 

4. Присъства на срещите с ръководството на организацията и обсъжда и докладва 
въпроси, свързани с одитната дейност и дейността на организацията.  

5. Провежда срещи с ..... (ръководителя на организацията) по въпроси, свързани с 
дейността по вътрешен одит. 

6. Предоставя документация, съхранявана в звеното за вътрешен одит на ..... 
(ръководителя на организацията) или на упълномощени от него длъжностни лица (за всеки 
конкретен случай) след официално писмено искане.  

 
VI. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО 

ОТНОШЕНИЕ ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ  
 

Ръководителят на организацията: 
1. Изгражда звено за вътрешен одит и му предоставя необходимите за ефективното 

функциониране на звеното ресурси (персонал, оборудване, материална база/помещения за 
работа и др.)...... (ръководителят на организацията) осигурява експерти, когато са 
необходими специални знания и умения, свързани с изпълнението на конкретен одитен 
ангажимент, след предложение от ръководителя на вътрешния одит. 

2. Гарантира съдействието на всички длъжностни лица в организацията във връзка с 
изпълнението на одитните ангажименти. 

3. Осигурява предоставянето на становища по предварителните доклади от 
ръководителите на одитираната дейност/процес в рамките на ..... работни дни от връчването 
им. 

4. Отговаря за изготвянето на план за действие за изпълнението на дадените 
препоръки, който предоставя на ръководителя на вътрешния одит. 

5. Изпраща копие от годишния доклад за дейността на звеното за вътрешен одит в 
Министерството на финансите до 28 февруари на следващата година. 

6. Предоставя на звеното за вътрешен одит наръчниците, указанията и другата 
методология по вътрешен одит, изпратени от Централното хармонизиращо звено за 
вътрешен одит при Министерството на финансите.  
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VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1. Ръководителят на вътрешния одит координира взаимодействието с външните 

одитори от Сметната палата и други одитори, като при необходимост им предоставя 
информация за стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, 
докладите от одитните ангажименти, становища и други въпроси, свързани с одитната 
дейност. 

2. При планиране на одитни ангажименти, свързани с междуведомствени 
програми/проекти, ръководителят на вътрешния одит координира годишния план със 
звената за вътрешен одит на организациите, участващи в тези програми/проекти. 

3. Ръководителят на вътрешния одит подготвя за изпращане от ...... (ръководителя 
на организацията) всички необходими документи и материали, изисквани от Централното 
хармонизиращо звено за вътрешен одит във връзка с осъществяване на функциите му. 

 
VIIІ. МОНИТОРИНГ 

 
 Статутът на звеното за вътрешен одит е предмет на мониторинг и периодично 

актуализиране. С цел повишаване ефективността на одитната дейност всяка от страните 
може да предлага изменения и/или допълнения на Статута.  

 

Настоящият документ влиза в сила от ......................... (посочва се дата).  

 

 

 

Име, фамилия и длъжност на 

ръководителя на организацията: 

Дата:                                             
/подпис/ 

 

Име, фамилия и длъжност на 

ръководителя на вътрешния одит: 

Дата:                                                          
/подпис/ 
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Приложение 3 към Глава ІІ, том І 
 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Администрация: 
Дирекция: „Вътрешен одит” 
Отдел: 
Сектор: 
Длъжностно ниво: 
Минимален ранг за заемане на длъжността: V старши 
Длъжност: РВО - Директор 
 
 
II. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

(ПОДЧИНЕНОСТ) 
Длъжността е пряко подчинена на (длъжност на ръководителя на организацията). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Целта на (наименование на организацията) е да .............................. 
Директорът, чрез изпълнение на служебните си задължения, помага на 

(наименование на организацията) да постигне целите си чрез прилагането на 
систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на 
процесите за управление на риска, контрол и управление. 

Директорът ръководи звеното по вътрешен одит (ЗВО) в съответствие с 
изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор(ЗВОПС), Стандартите за 
вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на 
звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за 
вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на 
съответната администрация. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( наименование на организацията) 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА 

РВО - ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ 

„ВЪТРЕШЕН ОДИТ” 

ДЪРЖАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

ГЛАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

СТАРШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

МЛАДШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 3 
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V. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 
Ръководи дирекцията при изпълнението на одитните ангажименти за даване на 

увереност и консултиране и подпомага организацията за постигане на целите й, като: 
1. идентифицира и оценява рисковете в организацията; 
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и 

контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на 
риска от ръководството на организацията, съответствието със законодателството, 
вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на 
финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и 
икономичността на дейностите, опазването на активите и информацията, 
изпълнението на задачите и постигането на целите; 

3. дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията. 
 
V. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Отговорен е за цялостната дейност на звеното по вътрешен одит, в т. ч.: 
1. Ръководи планирането, извършването и докладвато на одитните ангажименти за 

даване на увереност. 
2.  Приема одитни ангажименти за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. 

с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление 
на риска и контрола. 

3. Изготвя и представя за съгласуване от (длъжност на ръководителя на 
организацията) и от Одитния комитет (ако има сформиран такъв) на Статут на звеното 
по вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит. 

4. Докладва своевременно на (длъжност на ръководителя на организацията) 
резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, 
дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на 
организацията. 

5. Изготвя и представя на (длъжност на ръководителя на организацията) 
тримесечни доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит.  

6. Изготвя и представя на (длъжност на ръководителя на организацията) и на 
Одитния комитет (ако има сформиран такъв) годишен доклад за дейността по вътрешен 
одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и 
контрол. 

7. Изготвя обобщен годишен доклад до министъра на финансите и чрез (длъжност 
на ръководителя на организацията) го изпраща в срок до 28 февруари. 

8. Докладва на (длъжност на ръководителя на организацията) и на Одитния 
комитет (ако има сформиран такъв) за всички случаи, в които е била ограничена 
дейността на вътрешния одит. 

9. Докладва на (длъжност на ръководителя на организацията) установените от 
звеното случаи на нарушения на нормативни актове и информира незабавно за 
идентифицирани индикатори за измама. 

10. Организира оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление 
на риска, въведени от (длъжност на ръководителя на организацията). 

11. Организира оценяването на всяка нова система за финансово управление и 
контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията. 

12. Одобрява плана за всеки одитен ангажимент. 
13. Осигурява и следи за ефективно и ефикасно осъществяване на одитните 

ангажименти и изпълнението на годишния план. 
14. Дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за 

подобряване на системите за финансово управление и контрол, подпомага (длъжност на 
ръководителя на организацията) при изготвяне на план за действие и следи за 
изпълнението на препоръките. 

15. Одобрява документите, изготвени от дирекцията в съответствие с вътрешните 
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правила и писмените процедури. 
16. Предоставя документация, съхранявана в дирекцията на (длъжнсост на 

ръководителя на организацията) или на упълномощени от него длъжностни лица след 
официално писмено искане. 

17. Разработва и адаптира специфична методология за нуждите на дейността по 
вътрешен одит. 

18. Разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната 
дейност, включваща вътрешни и външни оценки. 

19. Следи за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор в 
дирекцията. 

20. Изготвя и представя за утвърждаване от (длъжност на ръководителя на 
организацията) план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори. 

21. Установява и докладва на (длъжност на ръководителя на организацията) 
нуждите от ресурси на звено “Вътрешен одит”. 

22. Организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между 
служителите на дирекцията. 

23. Координира взаимодействието с външни одитори. 
24. Изготвя становища, докладни записки и служебни бележки във връзка с 

осъществяване на комуникации с външни и вътрешни структури. 
25. Работи с материали, съдържащи квалифицирана информация, като спазва 

нормативните изисквания и правила за работа с такива документи. 
26. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато 

професионално развитие. 
27. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени от 

(длъжност на ръководителя на организацията) в рамките на основната дейност на 
дирекцията. 

28. Не разгласява и не предоставя информация станала му известна при или по 
повод осъществяването на дейността му, освен в случаите, предвидени в закон. 

 
VI. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 
А. Възлагане на работата: Работата се възлага от и отчита пред (длъжност на 

ръководителя на организацията). 
 
Б. Планиране на работата: Самостоятелно разработване на график на дейността на 

дирекцията за съответния период на база оценка на риска. 
 
В. Отчитане на работата: Периодично анализира, обобщава и отчита резултатите 

от дейността на дирекцията пред (длъжност на ръководителя на организацията) и 
Одитния комитет (ако има сформиран такъв), като прави и предложения за подобряване 
на дейността по вътрешен одит. 

 
 
VII. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 
А. Персонал: 
Общ брой подчинени служители: 9. 
Брой пряко подчинени служители: 9. 
Б. Управление на персонала: 
Участие в: 

1. Организация, наблюдение и разпределяне на работата между служителите. 
2. Подбор на служители. 
3. Въвеждане и обучение на служители. 
4. Оценка на изпълнението. 
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5. Дисциплинарен контрол и разглеждане на оплаквания. 
При осъществяване на горепосочените дейности длъжността се подпомага от 

дирекция ”Човешки ресурси” в (наименование на организацията). 
В. Финансови ресурси (размер и вид отговорност):  
Г. Оборудване и други ресурси: Компютър, принтер, телефон, факс, ксерокс, офис 
мебели. 

 
 
VIII. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Взема самостоятелни решения, свързани с организацията и разпределението на 

работата в дирекцията в рамките на утвърдените актове за дейността в (наименование на 
организацията). 

Подпомага вземането на решения на по-високи нива чрез предоставяне на доклади, 
становища, анализи, прогнози, мнения, препоръки и др. 

 
 
IX. КОНТАКТИ 
А. Контакти в рамките на (наименование на организацията):  
Контактува регулярно с други дирекции и звена в (наименование на организацията) 

на ръководно, експертно и техническо ниво с цел обмен на информация, изпълнение на 
поставените задачи, получаване и даване на мнения и становища по различни въпроси, 
участие в работни групи и др. 

 
Б. Контакти извън (наименование на организацията): 
Контактува регулярно с Министерския съвет, Сметна палата, министерства, агенции 

с цел обмен на информация, консултации, участие в работни групи и др. С Институт на 
вътрешните одитори в България и други организации. 

 
X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образователна степен: висше, магистър 
Професионална област: финанси, икономика, право, инженерни науки, други 

относими към спецификата на организацията. 
Професионален опит: минимум 3 години опит в областта на вътрешния или 

външен одит.” 
Допълнителна квалификация/обучение: притежание на сертификат „Вътрешен 

одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите. 
 
XI. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

- владеене на чужд език (по преценка); 
 - компютърни умения - Офис пакет за Windows, Internet и Outlook; 
- да има задълбочени познания за действащото законодателство, включително и 
методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния 
сектор; 
- да познава обстойно одиторските процедури, включително техниката за оценка на 
риска и методите за проверка и анализ на финансови дейности, информация и доклади; 
- да притежава аналитични и отлични организационни умения, компютърна грамотност, 
акуратност, независимост, способност за вземане на решения; 
- да следи промените в своята професионална област; 
- да има комуникационни и презентационни умения; 
- да притежава способност за работа в екип; 
- да притежава обективност при формиране на преценки и безпристрастност на 
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решенията; 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 
- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане 
на поставените цели; 
- способност да работи ефективно с колегите си; 
- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 
- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 
- способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено); 
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 
- способност да прилага идеите на практика; 
- способност да предлага иновационни решения на проблемите в рамките на 
съществуващите указания и процедури; 
- убедителност при водене на дискусии; 
- отдаденост на работата си и способност да работи под напрежение; 
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 
- да проявява стремеж към успех и желание да развива потенциала си. 

 
 

Вариант на длъжностната характеристика № ... 
 
 
   Разработена от:  

(директор „ЧР” - име, фамилия, длъжност) 
 
 

   УТВЪРДИЛ, 
    /...................................../ 
    (длъжност на ръководителя на организацията) 
 
 

Дата на утвърждаване: 
 
 
Съгласувал:.................................... 
/главен секретар – (име, фамилия, длъжност)/ 
 
 
Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: 
 
....................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия, длъжност, дата) 
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Приложение 4 към Глава ІІ, том І 
 

 
 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 
 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Администрация: 
Дирекция: „Вътрешен одит” 
Отдел: 
Сектор: 
Длъжностно ниво: 
Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІ младши 
Длъжност: държавен вътрешен одитор 
 
II. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

(ПОДЧИНЕНОСТ) 
Длъжността е пряко подчинена на РВО - директора на дирекцията. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Целта на (наименование на организацията) е да .............................. 
Държавният вътрешен одитор, при изпълнение на служебните си задължения, 

помага на (наименование на организацията) да постигне целите си чрез прилагането на 
систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на 
процесите за управление на риска, контрол и управление. 

Държавният вътрешен одитор изпълнява служебните си задължения в съответствие 
с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите за 
вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на 
звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( наименование на организацията) 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА 

РВО - ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН 

ОДИТ” 

ДЪРЖАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

ГЛАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

СТАРШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

МЛАДШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 
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вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на 
съответната администрация. 

 
IV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 
Чрез изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране и 

под ръководството на директор дирекция подпомага организацията за постигане на 
целите й, като: 

4. идентифицира и оценява рисковете в организацията; 
5. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и 

контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на 
риска от ръководството на организацията, съответствието със 
законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и 
всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, 
ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и 
информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите; 

6. дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията. 
 
V. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Участва в цялостната дейност на звеното по вътрешен одит, в т. ч.: 
1. Участва в одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, 

одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните 
системи и технологии и преглед на състоянието.  

2. Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и 
др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на 
управление на риска и контрола. 

3. Участва в изготвянето на Статут на звеното по вътрешен одит, стратегически и 
годишен план за дейността по вътрешен одит. 

4. Своевременно докладва на РВО резултатите от одитните ангажименти и всички 
значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за 
подобряване дейността на организацията. 

5. Участва в изготвянето на междинни доклади за изпълнението на годишния план 
за дейността по вътрешен одит.  

6. Участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.  
7. Докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на вътрешния 

одит. 
8. Докладва на РВО установените от вътрешни одити случаи на нарушения на 

нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама. 
9. Участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на 

риска, въведени от (наименование на ръководителя на организацията). 
10. Участва в оценяването на всяка нова система за финансово управление и 

контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията. 
11. Участва в изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент. 
12. Дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за 

подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва в подпомагането 
на (наименование на ръководителя на организацията) при изготвяне на план за действие 
и следи за изпълнението на препоръките. 

13. Изготвя работни документи в съответствие с вътрешните правила и писмените 
процедури. 

14. Участва в разработването/адаптирането на специфична методология за нуждите 
на дейността по вътрешен одит на звеното. 

15. Участва в разработването на програма за осигуряване на качеството на одитната 
дейност. 

16. Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала и 
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участва в изготвянето на доклад за професионалното развитие на вътрешните одитори. 
17. Изготвя становища, докладни записки и служебни бележки във връзка с 

осъществяване на комуникации с външни и вътрешни структури. 
18. Работи с материали, съдържащи квалифицирана информация, като спазва 

нормативните изисквания и правила за работа с такива документи. 
19. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато 

професионално развитие. 
20. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени от 

РВО в рамките на основната дейност и целите на длъжността. 
21. Не разгласява и не предоставя информация станала му известна при или по 

повод осъществяването на дейността му, освен в случаите, предвидени в закон. 
 
VI. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 
А. Възлагане на работата: Работата се възлага от РВО или от упълномощено от 

него лице. 
 
Б. Планиране на работата: Участва в разработването на график на дейността на 

дирекцията за съответния период, на база оценка на риска. 
 
В. Отчитане на работата: Участва в периодичното анализиране, обобщаване и 

отчитане резултатите от дейността на дирекцията пред (наименование на ръководителя 
на организацията) или оторизирано от него лице и пред одитния комитет, ако има 
създаден такъв, като може да прави и предложения за подобряване на работата, след 
съгласуване с РВО. 

 
 
VII. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 
А. Персонал: 
След възлагане от прекия ръководител указва методическа помощ и наставничество на 
служителите от дирекцията. 
Б. Финансови ресурси (размер и вид отговорност):  
В. Оборудване и други ресурси: Компютър, принтер, телефон, офис мебели. 

 
 
VIII. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Взема решения, свързани с организацията и разпределението на работата в 

дирекцията в рамките на утвърдените актове за дейността в (наименование на 
организацията), след одобрение от директора на дирекцията или упълномощено от него 
лице. 

 
 
IX. КОНТАКТИ 
А. Контакти в рамките на (наименование на организацията): 
Контактува регулярно с други административни звена в (наименование на 

организацията) на ръководно, експертно и техническо ниво с цел изпълнение на 
дейността по вътрешен одит, изпълнение на поставените задачи, получаване и даване на 
мнения и становища по различни въпроси, участие в работни групи и др. 

 
Б. Контакти извън (наименование на организацията): 
След съгласуване с РВО контактува регулярно със Сметна палата, Институт на 

вътрешните одитори в България и други организации, с цел консултации, участие в 
работни групи и др. 
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X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образователна степен: висше, магистър. 
Професионална област: финанси, икономика, право, инженерни науки, други 

относими към спецификата на организацията. 
Професионален опит: минимум 3 (друго) години опит в областта на вътрешния 

или външен одит. 
Допълнителна квалификация/обучение: притежание на сертификат „Вътрешен 

одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите. 
 
 
XI. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

- владеене на чужд език (по преценка); 
 - компютърни умения - Офис пакет за Windows, Internet и Outlook; 
- да има задълбочени познания за действащото законодателство, включително и 
методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния 
сектор; 
- да познава обстойно одиторските процедури, включително техниката за оценка на 
риска и методите за проверка и анализ на финансови дейности, информация и доклади; 
- да притежава аналитични и отлични организационни умения, компютърна грамотност, 
акуратност, независимост, способност за вземане на решения; 
- да следи промените в своята професионална област; 
- да има комуникационни и презентационни умения; 
- да притежава способност за работа в екип; 
- да притежава обективност при формиране на преценки и безпристрастност на 
решенията; 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 
- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане 
на поставените цели; 
- способност да работи ефективно с колегите си; 
- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 
- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 
- способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено); 
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 
- способност да прилага идеите на практика; 
- способност да предлага иновационни решения на проблемите в рамките на 
съществуващите указания и процедури; 
- убедителност при водене на дискусии; 
- отдаденост на работата си и способност да работи под напрежение; 
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 
- да проявява стремеж към успех и желание да развива потенциала си. 

 
 

Вариант на длъжностната характеристика № ... 
 
 
 
        Разработена от:  



Глава II. Политика по управление на персонала 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ,,    
ТТООММ  II  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ      

111

(прекия ръководител - име, фамилия, 
длъжност) 

        
 
 

   УТВЪРДИЛ, 
 
     /...................................../ 
      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

 
Дата на утвърждаване: 
 
 
 
Съгласували:.................................... 
/контролиращ ръководител – (име, фамилия, длъжност)/ 
 
 
  .................................... 
/(име, фамилия, длъжност) – „ЧР”/ 
 
 
Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: 
 
....................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия, длъжност, дата) 
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Приложение 5 към Глава ІІ, том І 
 

 
 

 
Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Администрация: 
Дирекция: „Вътрешен одит” 
Отдел: 
Сектор: 
Длъжностно ниво: 
Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши 
Длъжност: главен вътрешен одитор 
 
II. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

(ПОДЧИНЕНОСТ) 
Длъжността е пряко подчинена на РВО - директора на дирекцията. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
III. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Целта на (наименование на организацията) е да .............................. 
Главният вътрешен одитор, чрез изпълнение на служебните си задължения, 

помага на (наименование на организацията) да постигне целите си чрез прилагането 
на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността 
на процесите за управление на риска, контрол и управление. 

Главният вътрешен одитор изпълнява служебните си задължения в съответствие 
с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите 
за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, 
Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите 
методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните 
актове на съответната администрация. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( наименование на организацията) 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА 

РВО - ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН 

ОДИТ” 

ДЪРЖАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

ГЛАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

СТАРШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

МЛАДШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 
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IV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 
Чрез изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и 

консултиране и под ръководството на директора на дирекцията подпомага 
организацията за постигане на целите й, като: 

1. идентифицира и оценява рисковете в организацията; 
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово 

управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и 
управлението на риска от ръководството на организацията, съответствието 
със законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и 
всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, 
ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и 
информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите; 

3. дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията. 
 
 
V. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Участва в цялостната дейност на звеното по вътрешен одит, в т. ч.: 
1. Участва в одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, 

одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните 
системи и технологии и преглед на състоянието.  

2. Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и 
др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на 
управление на риска и контрола. 

3. Участва в изготвянето на Статут на звеното по вътрешен одит, стратегически и 
годишен план за дейността по вътрешен одит. 

4. Своевременно докладва на РВО резултатите от одитните ангажименти и 
всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите 
действия за подобряване дейността на организацията. 

5. Участва в изготвянето на тримесечни доклади за изпълнението на годишния 
план за дейността по вътрешен одит.  

6. Участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.  
7. Докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на вътрешния 

одит. 
8. Докладва на РВО установените от вътрешни одити случаи на нарушения на 

нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама. 
9. Участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление 

на риска, въведени от (наименование на ръководителя на организацията). 
10. Участва в оценяването на всяка нова система за финансово управление и 

контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията. 
11. Участва в изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент. 
12. Дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за 

подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва в 
подпомагането на (наименование на ръководителя на организацията) при изготвяне на 
план за действие и следи за изпълнението на препоръките. 

13. Участва в изготвянето на работните документи в съответствие с вътрешните 
правила и писмените процедури. 

14. Участва в разработването/адаптирането на специфична методология за 
нуждите на дейността по вътрешен одит на звеното. 

15. Участва в разработването на програма за осигуряване на качеството на 
одитната дейност. 

16. Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала 
и участва в изготвянето на доклад за професионалното развитие на вътрешните 
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одитори. 
17. Изготвя становища, докладни записки и служебни бележки във връзка с 

осъществяване на комуникации с външни и вътрешни структури. 
18. Работи с материали, съдържащи квалифицирана информация, като спазва 

нормативните изисквания и правила за работа с такива документи. 
19. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез 

непрекъснато професионално развитие. 
20. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени 

от РВО в рамките на основната дейност и целите на длъжността. 
21. Не разгласява и не предоставя информация станала му известна при или по 

повод осъществяването на дейността му, освен в случаите, предвидени в закон. 
 
 
VI. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 
А. Възлагане на работата: Работата се възлага от РВО или от упълномощено от 

него лице. 
 
Б. Планиране на работата: Участва в разработването на график на дейността на 

дирекцията за съответния период, на база оценка на риска. 
 
В. Отчитане на работата: Участва в периодичното анализиране, обобщаване и 

отчитане резултатите от дейността на дирекцията пред (наименование на 
ръководителя на организацията) или оторизирано от него лице и пред одитния 
комитет, ако има създаден такъв, като може да прави и предложения за подобряване на 
работата, след съгласуване с РВО. 

 
 
VII. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 
А. Персонал: 
След възлагане от прекия ръководител указва методическа помощ и наставничество на 
служителите от дирекцията. 
Б. Финансови ресурси (размер и вид отговорност):  
В. Оборудване и други ресурси: Компютър, принтер, телефон, офис мебели. 

 
 
VIII. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Взема решения, свързани с организацията и разпределението на работата в 

дирекцията в рамките на утвърдените актове за дейността в (наименование на 
организацията), след одобрение от директор дирекция или упълномощено от него 
лице. 

 
 
IX. КОНТАКТИ 
А. Контакти в рамките на (наименование на организацията): 
Контактува регулярно с други административни звена в (наименование на 

организацията) на ръководно, експертно и техническо ниво с цел изпълнение на 
дейността по вътрешен одит, изпълнение на поставените задачи, получаване и даване 
на мнения и становища по различни въпроси, участие в работни групи и др. 

Б. Контакти извън (наименование на организацията): 
След съгласуване с РВО контактува регулярно със Сметна палата, Институт на 

вътрешните одитори в България и други организации, с цел консултации, участие в 
работни групи и др. 
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X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образователна степен: висше, бакалавър. 
Професионална област: финанси, икономика, право, инженерни науки, 

други относими към спецификата на организацията. 
Професионален опит: минимум 2 (друго) години опит в областта на вътрешния 

или външен одит. 
Допълнителна квалификация/обучение: притежание на сертификат „Вътрешен 

одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите. 
 
 
XI. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

- владеене на чужд език (по преценка); 
 - компютърни умения - Офис пакет за Windows, Internet и Outlook; 
- да има задълбочени познания за действащото законодателство, включително и 
методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния 
сектор; 
- да познава обстойно одиторските процедури, включително техниката за оценка на 
риска и методите за проверка и анализ на финансови дейности, информация и 
доклади; 
- да притежава аналитични и отлични организационни умения, компютърна 
грамотност, акуратност, независимост, способност за вземане на решения; 
- да следи промените в своята професионална област; 
- да има комуникационни и презентационни умения; 
- да притежава способност за работа в екип; 
- да притежава обективност при формиране на преценки и безпристрастност на 
решенията; 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 
- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел 
постигане на поставените цели; 
- способност да работи ефективно с колегите си; 
- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 
- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 
- способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено); 
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 
- способност да прилага идеите на практика; 
- способност да предлага иновационни решения на проблемите в рамките на 
съществуващите указания и процедури; 
- убедителност при водене на дискусии; 
- отдаденост на работата си и способност да работи под напрежение; 
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 
- да проявява стремеж към успех и желание да развива потенциала си. 

 
Вариант на длъжностната характеристика № ... 
 
        Разработена от:  

(прекия ръководител - име, 
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фамилия, длъжност) 
        
 

   УТВЪРДИЛ, 
 
     /...................................../ 
      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

 
Дата на утвърждаване: 
 
 
 
Съгласували:.................................... 
/контролиращ ръководител – (име, фамилия, длъжност)/ 
 
 
  .................................... 
/(име, фамилия, длъжност) – „ЧР”/ 
 
 
Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: 
 
....................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия, длъжност, дата) 
 

 



Глава II. Политика по управление на персонала 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ,,    
ТТООММ  II  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ      

117

Приложение 6 към Глава ІІ, том І 
 

  

 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Администрация: 
Дирекция: „Вътрешен одит” 
Отдел: 
Сектор: 
Длъжностно ниво: 
Минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши 
Длъжност: старши вътрешен одитор 
 
II. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

(ПОДЧИНЕНОСТ) 
Длъжността е пряко подчинена на РВО - директора на дирекцията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Целта на (наименование на организацията) е да .............................. 
Старшият вътрешен одитор, чрез изпълнение на служебните си задължения, помага 

на (наименование на организацията) да постигне целите си чрез прилагането на 
систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на 
процесите за управление на риска, контрол и управление. 

Старшият вътрешен одитор изпълнява служебните си задължения в съответствие с 
изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите за 
вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на 
звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за 
вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( наименование на организацията) 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА 

РВО - ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН 

ОДИТ” 

ДЪРЖАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

ГЛАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

СТАРШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

МЛАДШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 
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съответната администрация. 
 
 
IV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 
Чрез изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране и 

под ръководството на директора на дирекция подпомага организацията за постигане на 
целите й, като: 

1. идентифицира и оценява рисковете в организацията; 
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление 

и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на 
риска от ръководството на организацията, съответствието със 
законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и 
всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, 
ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и 
информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите; 

3. дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията. 
 
 
V. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Участва в цялостната дейност на звеното по вътрешен одит, в т. ч.: 
1. Участва в одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит 

за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи 
и технологии и преглед на състоянието.  

2. Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. 
с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на 
риска и контрола. 

3. Участва в изготвянето на Статут на звеното по вътрешен одит, стратегически и 
годишен план за дейността по вътрешен одит. 

4. Своевременно докладва на РВО резултатите от одитните ангажименти и всички 
значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за 
подобряване дейността на организацията. 

5. Участва в изготвянето на междинни доклади за изпълнението на годишния план за 
дейността по вътрешен одит.  

6. Участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.  
7. Докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на вътрешния 

одит. 
8. Докладва на РВО установените от вътрешни одити случаи на нарушения на 

нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама. 
9. Участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на 

риска, въведени от (наименование на ръководителя на организацията). 
10. Участва в оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, 

както и на всяка промяна на структури и функции в организацията. 
11. Участва в изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент. 
12. Дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за 

подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва в подпомагането на 
(наименование на ръководителя на организацията) при изготвяне на план за действие и 
следи за изпълнението на препоръките. 

13. Участва в изготвянето на работните документи в съответствие с вътрешните 
правила и писмените процедури. 

14. Участва в разработването/адаптирането на специфична методология за нуждите 
на дейността по вътрешен одит на звеното. 

15. Участва в разработването на програма за осигуряване на качеството на одитната 
дейност. 
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16. Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала и 
участва в изготвянето на доклад за професионалното развитие на вътрешните одитори. 

17. Изготвя становища, докладни записки и служебни бележки във връзка с 
осъществяване на комуникации с външни и вътрешни структури. 

18. Работи с материали, съдържащи квалифицирана информация, като спазва 
нормативните изисквания и правила за работа с такива документи. 

19. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато 
професионално развитие. 

20. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени от 
РВО в рамките на основната дейност и целите на длъжността. 

21. Не разгласява и не предоставя информация станала му известна при или по повод 
осъществяването на дейността му, освен в случаите, предвидени в закон. 

 
 
VI. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 
А. Възлагане на работата: Работата се възлага от РВО или от упълномощено от него 

лице. 
 

Б. Планиране на работата: Участва в разработването на график на дейността на 
дирекцията за съответния период, на база оценка на риска. 

 
В. Отчитане на работата: Участва в периодичното анализиране, обобщаване и 

отчитане резултатите от дейността на дирекцията пред (наименование на ръководителя на 
организацията) или оторизирано от него лице и пред одитния комитет, ако има създаден 
такъв, като може да прави и предложения за подобряване на работата, след съгласуване с 
РВО. 

 
VII. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 
А. Персонал: 
Б. Финансови ресурси (размер и вид отговорност):  
В. Оборудване и други ресурси: Компютър, принтер, телефон, офис мебели. 

 
 
VIII. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Взема решения, свързани с организацията и разпределението на работата в 

дирекцията в рамките на утвърдените актове за дейността в (наименование на 
организацията), след одобрение от директор дирекция или упълномощено от него лице. 

 
 
IX. КОНТАКТИ 
А. Контакти в рамките на (наименование на организацията): 
Контактува регулярно с други административни звена в (наименование на 

организацията) на ръководно, експертно и техническо ниво с цел изпълнение на дейността 
по вътрешен одит, изпълнение на поставените задачи, получаване и даване на мнения и 
становища по различни въпроси, участие в работни групи и др. 

 
Б. Контакти извън (наименование на организацията): 
След съгласуване с РВО контактува регулярно със Сметна палата, Институт на 

вътрешните одитори в България и други организации, с цел консултации участие в работни 
групи и др. 
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X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образователна степен: висше, бакалавър. 
Професионална област: финанси, икономика, право, инженерни науки, други 

относими към спецификата на организацията. 
Професионален опит: минимум 2 (друго) години опит в областта на вътрешния или 

външен одит. 
Допълнителна квалификация/обучение: притежание на сертификат „Вътрешен 

одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите. 
 
XI. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

- владеене на чужд език (по преценка); 
 - компютърни умения - Офис пакет за Windows, Internet и Outlook; 
- да има задълбочени познания за действащото законодателство, включително и 
методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор; 
- да познава обстойно одиторските процедури, включително техниката за оценка на риска 
и методите за проверка и анализ на финансови дейности, информация и доклади; 
- да притежава аналитични и отлични организационни умения, компютърна грамотност, 
акуратност, независимост, способност за вземане на решения; 
- да следи промените в своята професионална област; 
- да има комуникационни и презентационни умения; 
- да притежава способност за работа в екип; 
- да притежава обективност при формиране на преценки и безпристрастност на 
решенията; 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 
- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане на 
поставените цели; 
- способност да работи ефективно с колегите си; 
- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 
- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 
- способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено); 
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 
- способност да прилага идеите на практика; 
- способност да предлага иновационни решения на проблемите в рамките на 
съществуващите указания и процедури; 
- убедителност при водене на дискусии; 
- отдаденост на работата си и способност да работи под напрежение; 
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 
- да проявява стремеж към успех и желание да развива потенциала си. 

 
 

Вариант на длъжностната характеристика № ... 
 
        Разработена от:  

(прекия ръководител - име, фамилия, 
длъжност) 
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УТВЪРДИЛ, 
 

     /...................................../ 
      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

 
Дата на утвърждаване: 
 
 
 
Съгласували:.................................... 
/контролиращ ръководител – (име, фамилия, длъжност)/ 
 
 
  .................................... 
/(име, фамилия, длъжност) – „ЧР”/ 
 
 
Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: 
 
....................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия, длъжност, дата) 
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Приложение 7 към Глава ІІ, том І 

 
 
 

 
Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Администрация: 
Дирекция: „Вътрешен одит” 
Отдел: 
Сектор: 
Длъжностно ниво: 
Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши 
Длъжност: младши вътрешен одитор 
 
 
II. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

(ПОДЧИНЕНОСТ) 
Длъжността е пряко подчинена на РВО - директора на дирекцията. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
III. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Целта на (наименование на организацията) е да .............................. 
Младшият вътрешен одитор, чрез изпълнение на служебните си задължения, 

помага на (наименование на организацията) да постигне целите си чрез прилагането на 
систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на 
процесите за управление на риска, контрол и управление. 

Младшият вътрешен одитор изпълнява служебните си задължения в съответствие 
с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите 
за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута 
на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( наименование на организацията) 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА 

РВО - ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН 

ОДИТ” 

ДЪРЖАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

ГЛАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

СТАРШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

МЛАДШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 
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вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на 
съответната администрация. 

IV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 
Чрез изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране 

и под ръководството на директора на дирекцията подпомага организацията за постигане 
на целите й, като: 

1. идентифицира и оценява рисковете в организацията; 
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово 

управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и 
управлението на риска от ръководството на организацията, съответствието със 
законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и 
всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, 
ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и 
информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите; 

3. дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията. 
 
V. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Участва в цялостната дейност на звеното по вътрешен одит, в т. ч.: 
1. Участва в одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, 

одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните 
системи и технологии и преглед на състоянието.  

2. Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и 
др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на 
управление на риска и контрола. 

3. Подпомага изготвянето на Статут на звеното по вътрешен одит, стратегически и 
годишен план за дейността по вътрешен одит. 

4. Своевременно докладва на РВО резултатите от одитните ангажименти и всички 
значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за 
подобряване дейността на организацията. 

5. Подпомага изготвянето на междинни доклади за изпълнението на годишния 
план за дейността по вътрешен одит.  

6. Подпомага изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.  
7. Докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на вътрешния 

одит. 
8. Докладва на РВО установените от вътрешни одити случаи на нарушения на 

нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама. 
9. Подпомага оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление 

на риска, въведени от (наименование на ръководителя на организацията). 
10. Подпомага оценяването на всяка нова система за финансово управление и 

контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията. 
11. Подпомага изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент. 
12. Участва в даването на препоръки в докладите за изпълнение на одитните 

ангажименти за подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва 
в подпомагането на (наименование на ръководителя на организацията) при изготвяне 
на план за действие и следи за изпълнението на препоръките. 

13. Участва в изготвянето на работните документи в съответствие с вътрешните 
правила и писмените процедури. 

14. Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала. 
15. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез 

непрекъснато професионално развитие. 
16. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени 

от РВО в рамките на основната дейност и целите на длъжността. 
17. Не разгласява и не предоставя информация станала му известна при или по 
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повод осъществяването на дейността му, освен в случаите, предвидени в закон. 
 
VI. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 
А. Възлагане на работата: Работата се възлага от РВО или от упълномощено от 

него лице. 
Б. Планиране на работата: Участва в разработването на график на дейността на 

дирекцията за съответния период, на база оценка на риска. 
В. Отчитане на работата: Участва в периодичното анализиране, обобщаване и 

отчитане резултатите от дейността на дирекцията пред (наименование на ръководителя 
на организацията) или оторизирано от него лице и пред одитния комитет, ако има 
създаден такъв, като може да прави и предложения за подобряване на работата, след 
съгласуване с РВО. 

 
VII. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 
А. Персонал: 
Б. Финансови ресурси (размер и вид отговорност): неотговаря. 
В. Оборудване и други ресурси: Компютър, принтер, телефон, офис мебели. 

 
VIII. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Взема решения, свързани със заеманата длъжност в рамките на вътрешните 

правила на дирекцията, след одобрение от прекия ръководител или упълномощено от 
него лице. 

 
IX. КОНТАКТИ 
А. Контакти в рамките на (наименование на организацията): 
Контактува регулярно с други административни звена в (наименование на 

организацията) на ръководно, експертно и техническо ниво с цел изпълнение на 
дейността по вътрешен одит, изпълнение на поставените задачи, получаване и даване на 
мнения и становища по различни въпроси, участие в работни групи и др. 

 
Б. Контакти извън (наименование на организацията): 
След съгласуване с РВО контактува регулярно със Сметна палата, Институт на 

вътрешните одитори в България и други организации, с цел консултации участие в 
работни групи и др. 

 
X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образователна степен: висше, бакалавър. 
Професионална област: финанси, икономика, право, инженерни науки, други 

относими към спецификата на организацията. 
Професионален опит: минимум 1 (не се изисква/друго) година опит в областта на 

вътрешния или външен одит. 
Допълнителна квалификация/обучение: притежание на сертификат „Вътрешен 

одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите. 
 
XI. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

- владеене на чужд език (по преценка); 
 - компютърни умения - Офис пакет за Windows, Internet и Outlook; 
- да има задълбочени познания за действащото законодателство, включително и 
методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния 
сектор; 
- да познава обстойно одиторските процедури, включително техниката за оценка на 
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риска и методите за проверка и анализ на финансови дейности, информация и доклади; 
- да притежава аналитични и отлични организационни умения, компютърна 
грамотност, акуратност, независимост, способност за вземане на решения; 
- да следи промените в своята професионална област; 
- да има комуникационни и презентационни умения; 
- да притежава способност за работа в екип; 
- да притежава обективност при формиране на преценки и безпристрастност на 
решенията; 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 
- способност да планира, организира и контролира работата на другите с цел постигане 
на поставените цели; 
- способност да работи ефективно с колегите си; 
- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 
- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение в ролята си на лидер; 
- способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено); 
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 
- способност да прилага идеите на практика; 
- способност да предлага иновационни решения на проблемите в рамките на 
съществуващите указания и процедури; 
- убедителност при водене на дискусии; 
- отдаденост на работата си и способност да работи под напрежение; 
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 
- да проявява стремеж към успех и желание да развива потенциала си. 

 
Вариант на длъжностната характеристика № ... 
 
        Разработена от:  

(прекия ръководител - име, 
фамилия, длъжност) 

        
   УТВЪРДИЛ, 
 
     /...................................../ 
      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

Дата на утвърждаване: 
 
Съгласували:.................................... 
/контролиращ ръководител – (име, фамилия, длъжност)/ 
 
  .................................... 
/(име, фамилия, длъжност) – „ЧР”/ 
 
Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: 
 
....................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия, длъжност, дата) 
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Приложение 7а към Глава ІІ, том І 
 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Администрация: 
Дирекция: „Вътрешен одит” 
Отдел: 
Сектор: 
Длъжностно ниво: 
Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши 
Длъжност: Стажант-одитор 
 
 
II. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

(ПОДЧИНЕНОСТ) 
Длъжността е пряко подчинена на директора на дирекцията. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Целта на (наименование на организацията) е да .............................. 
Стажант-одиторът, чрез изпълнение на служебните си задължения, помага на 

(наименование на организацията) да постигне целите си, като прилага систематичен и 
дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за 
управление на риска, контрол и управление. 

Стажант-одиторът изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията 
на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в 
публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен 
одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния 
сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на съответната администрация. 

 
 
IV. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 
Чрез участие в изпълнението на дейността по вътрешен одит и под ръководството на 

директора на дирекцията подпомага организацията за постигане на целите й, като: 
7. идентифицира и оценява рисковете в организацията; 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА 

ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН 

ОДИТ” 

ДЪРЖАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

ГЛАВЕН 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 3 

СТАРШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

МЛАДШИ 
ВЪТРЕШЕН 
ОДИТОР - 2 

СТАЖАНТ-
ОДИТОР - 1 



Глава II. Политика по управление на персонала 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ,,    
ТТООММ  II  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ      

127

8. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и 
контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска 
от ръководството на организацията, съответствието със законодателството, 
вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и 
оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на 
дейностите, опазването на активите и информацията, изпълнението на задачите и 
постигането на целите; 

9. дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията. 
 
 
V. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Участва в цялостната дейност на звеното по вътрешен одит, в т. ч.: 
1. Участва в одитни ангажименти за даване на увереност, чрез одит на системите, одит 

за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и 
технологии и преглед на състоянието.  

2. Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с 
цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на 
риска и контрола. 

3. Подпомага изготвянето на Статут на звеното по вътрешен одит, стратегически и 
годишен план за дейността по вътрешен одит. 

4. Подпомага своевременното докладване на РВО резултатите от одитните ангажименти 
и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за 
подобряване дейността на организацията. 

5. Подпомага изготвянето на междинни доклади за изпълнението на годишния план за 
дейността по вътрешен одит.  

6. Подпомага изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.  
7. Подпомага докладването на всички случаи, в които е била ограничена дейността на 

вътрешния одит. 
8. Подпомага докладването на РВО за установените при вътрешни одити случаи на 

нарушения на нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за 
измама. 

9. Подпомага оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на 
риска, въведени от (наименование на ръководителя на организацията). 

10. Подпомага оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, 
както и на всяка промяна на структури и функции в организацията. 

11. Подпомага изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент. 
12. Участва в изготвянето на препоръки в докладите за изпълнени одитни ангажименти, 

с цел подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва в 
подпомагането на (наименование на ръководителя на организацията) при изготвяне на план 
за действие и следи за изпълнението на препоръките. 

13. Подпомага изготвянето на работните документи в съответствие с вътрешните 
правила и писмените процедури. 

14. Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала. 
15. Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато 

професионално развитие. 
16. Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи, възложени от 

РВО в рамките на основната дейност и целите на длъжността. 
 
 
VI. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА 
А. Възлагане на работата: Работата се възлага от РВО или от упълномощено от него 

лице. 
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Б. Планиране на работата: Участва в разработването на график на дейността на 
дирекцията за съответния период, на база оценка на риска. 

 
В. Отчитане на работата: Участва в периодичното анализиране, обобщаване и 

отчитане резултатите от дейността на дирекцията пред (наименование на ръководителя на 
организацията) или оторизирано от него лице и пред одитния комитет, ако има създаден 
такъв. 

 
 
VII. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ 
А. Персонал: 
Б. Финансови ресурси (размер и вид отговорност): неотговаря. 
В. Оборудване и други ресурси: Компютър, принтер, телефон, офис мебели. 

 
 
VIII. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Не взима самостоятелно решения. 
 
 
IX. КОНТАКТИ 
А. Контакти в рамките на (наименование на организацията): 
Контактува регулярно с други административни звена в (наименование на 

организацията) на ръководно, експертно и техническо ниво с цел изпълнение на дейността 
по вътрешен одит и др. 

 
Б. Контакти извън (наименование на организацията): 
След съгласуване с РВО контактува със Сметна палата, Института на вътрешните 

одитори в България и други организации. 
 
 
X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Образователна степен: висше, бакалавър. 
Професионална област: финанси, икономика, право, инженерни науки, други 

относими към спецификата на организацията. 
Професионален опит: не се изисква опит в областта на вътрешния или външен одит. 
Допълнителна квалификация/обучение: няма. 
 
 
XI. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

- владеене на чужд език (по преценка); 
- компютърни умения - офис пакет за Windows, Internet и Outlook; 
- да има познания за действащото законодателство, включително и методологията по 
финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор; 
- да познава одиторските процедури, включително техниката за оценка на риска и методите 
за проверка и анализ на финансови дейности, информация и доклади; 
- да притежава аналитични умения, компютърна грамотност, акуратност, независимост; 
- да следи промените в своята професионална област; 
- да има комуникационни умения; 
- да притежава способност за работа в екип; 
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 
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- способност да работи ефективно с колегите си; 
- способност да работи конструктивно като формален член на екип; 
- способност да привлича помощ и да предизвиква уважение; 
- способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено); 
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; 
- способност да прилага идеите на практика; 
- обективност на преценката; 
- способност да предлага иновационни решения на проблемите в рамките на 
съществуващите указания и процедури; 
- убедителност при водене на дискусии; 
- отдаденост на работата си и способност да работи под напрежение; 
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. 
- да проявява стремеж към успех и желание да развива потенциала си. 

 
 

Вариант на длъжностната характеристика № ... 
 
 
 
        Разработена от:  

(прекия ръководител - име, фамилия, 
длъжност) 

        
 
 

   УТВЪРДИЛ, 
 
     /...................................../ 
      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

 
Дата на утвърждаване: 
 
 
 
Съгласували:.................................... 
/контролиращ ръководител – (име, фамилия, длъжност)/ 
 
 
  .................................... 
/(име, фамилия, длъжност) – „ЧР”/ 
 
 
Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр: 
 
....................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия, длъжност, дата) 
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Приложение 8  към Глава ІІ, том І 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОДИТОРСКИ ЕКИП 
 

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЗИЦИЯТА 
1. Анализира и наблюдава вътрешните контролни системи (включително 

компютърните системи), за да установи дали те функционират както е планирано и да 
идентифицира риска; 

2. Съветва по въпросите, свързани с вътрешния контрол и сигурността на 
данните при новите системи (включително компютърните системи); 

3. Дава оценка за ефикасното и ефективното използване на ресурсите; 
4. Ръководителя на одиторския екип, заедно с Ръководителя на вътрешния одит 

и под прякото му ръководство имат отговорността за всички аспекти от дейността на 
звеното, от началното планиране до приключването на ангажимента и изготвянето на 
доклада. 

 
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ПОЗИЦИЯТА 
1. Подпомага Ръководителя на вътрешния одит при изпълнението на 

управленските му задачи: 
• Изготвяне на стратегическия и годишния одитен план; 
• Изготвянето на тримесечните и годишните доклади, предоставяни на 

ръководителя и одитния комитет, ако има сформиран такъв; 
• Изготвянето на график за разпределение работата на персонала и 

планирането на необходимостта от одиторски персонал; 
• Установяването на необходимостта от обучение и професионално 

развитие на персонала; 
• Ежедневното управление на ресурсите на звеното; 
• Актуализирането на вътрешните правила на звеното; 
• Постоянното наблюдение върху изпълнението на задачите в годишния 

план: приключени одитни ангажименти; текущи ангажименти; 
предстоящи ангажименти; действително изразходвано време в сравнение с 
планираното; степента на финализиране и приключване на докладите. 

• Редовно информира Ръководителя на вътрешния одит по съществени 
въпроси, оказващи влияние върху одитираната структура/дейност/процес. 

 
2. За да осигури качествен контрол, Ръководителят на одиторския екип трябва 

да наблюдава текущо: 
• Изготвянето на оценка на системата за вътрешния контрол; 
• Изготвянето на обобщение за направените констатации по време на одита; 
• Приключване на досиетата по ангажиментите. 
• Ръководителят на одиторския екип трябва да изпълнява своята работа в 

съответствие с професионалните стандарти; 
• Ръководителят на одиторския екип трябва да следи развитието в своята 

професионална област, както и в областта, в която работи. 
 
 

ІІІ. КАТО ЧЛЕН НА ЕКИПА, РОЛЯТА НА СТАРШИ ОДИТОРА НА 
ВСЕКИ ЕТАП ОТ АНГАЖИМЕНТА ВКЛЮЧВА: 

1. Планиране 
• Разработва план за провеждане на ангажимента, като го съгласува с 
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Ръководителя на вътрешния одит; 
• Разработва работната програма за ангажимента; 
• Дава постоянни напътствия към вътрешните одитори по въпроси от 

техническо и процедурно естество; 
• Координира работата на персонала включително и взаимодействието с 

други специалисти, когато е необходимо; 
• Провежда консултации с ръководството на одитираните единици преди 

започване на проверките. 
 

2. Изпълнение 
• Ръководи и участва в изпълнението на ангажимента и преглежда 

извършената от одиторите работа; 
• Гарантира, че определеният обхват на ангажимента остава адекватен, че са 

събрани достатъчно одитни доказателства и че необходимата работа по 
ангажимента е изпълнена; 

• Преоценява уместността на плана за ангажимента в процеса на 
ангажимента и извършва корекции, с одобрението на Ръководителя на 
вътрешния одит, ако е необходимо; 

• Изисква и преглежда работните документи и организира и ръководи 
текущата работа на вътрешните одитори; 

• Наблюдава прогреса на работата по ангажимента съгласно планираното 
време и информира Ръководителя на вътрешния одит за наличието на 
значителни отклонения; 

• Гарантира, че всички бележки в работните документи са изчистени. 
 

3. Докладване 
• Изготвя доклад по ангажимента до Ръководителя на вътрешния одит, 

включващ констатациите по ангажимента, изводите, препоръките и 
предложения график за тяхното изпълнение; 

• Изготвя крайното досие по ангажимента за преглед от Ръководителя на 
вътрешния одит; 

• Проверява извършената работа за съответствие със стандартите; 
• Проверява дали изводите и доказателствата в резултат на проверката 

съответстват на направените констатации; 
• Отговаря за цялостното приключване на досието по ангажимента; 
• Участва в срещи с ръководството на одитираната 

структура/дейност/единица за да се обсъдят констатациите от проверката, 
доклада и плана за действие в отговор на препоръките. 

 
4. Последващо проследяване на изпълнението на препоръките 
• Ръководи и наблюдава проследяването на изпълнението на приетите 

препоръки и ако е наложително одобрява провеждането на допълнителни 
проверки, ако е необходимо. 

 
 

IV. ПРАВА И ПЪЛНОМОЩИЯ 
За ефективно изпълнение на горепосочените отговорности, ръководителя на 

одитния екип има право: 
• На достъп до всички служители, заемащи ключови позиции и до 

служителите в одитираната единица, одиторските екипи, специалистите, 
участващи в ангажимента, както и външните одитори и другите 
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проверяващи органи; 
• Да разпределя задълженията между членовете на одиторския екип в 

съответствие с вътрешните правила и задълженията, посочени в 
длъжностните характеристики; 

• Да получава информация и съдействие от структурните звена, необходима 
за изпълнение на функциите на звеното. 

 
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
• Ръководителят на одиторския екип действа под прякото ръководство на 

Ръководителя на вътрешния одит; 
• При възникването на сериозни проблеми, изискващи незабавната намеса 

на Ръководителя на вътрешния одит, ръководителя на одиторския екип 
трябва да го уведоми; 

• Представя плана и доклада от ангажимента на Ръководителя на вътрешния 
одит за преглед; 

• Всички съществени бележки, възникнали в процеса на работа трябва да 
бъдат отбелязани писмено и представени на Ръководителя на вътрешния 
одит; 

• В случай на нередности или нарушения, докладвани от вътрешните 
одитори, ръководителя на вътрешния одит трябва да ги сведе до знанието 
на Ръководителя на вътрешния одит. 

 
 
VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
1. Образование - Висше образование - Магистърска степен, за 

предпочитане в областта на икономиката. 
2. Допълнителна квалификация – сертификат за вътрешен одитор в 

публичния сектор. 
• Притежаването на сертификат СIА е предимство. 
3. Професионален опит - повече от 3 години опит в одита или вътрешния 

контрол. 
4. Знания и умения: 

• Задълбочени познания за принципите на Стандартите за вътрешен одит в 
публичния сектор и; 

• Добри познания за принципите на Международните стандарти за 
вътрешен одит и; 

• Задълбочено разбиране на принципите и прилагането на доброто 
корпоративно управление, бизнес и оперативните рискове и контролните 
процеси и процедури; 

• Задълбочено познание за одитните процедури, включително техниките 
за оценка на риска и методите за проверка и анализ на бизнес и 
финансови дейности, информация и доклади; 

• Задълбочени познания на действащото законодателство; 
• Силни аналитични и отлични организационни умения; компютърна 

грамотност; коректност, акуратност, независимост, способност за 
вземане 
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Приложение 9 към Глава ІІ, том І 
 

ПРИМЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР В 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА (наименование на организацията) 

 
ЦЕЛ:  
Процедурата за провеждане на конкурентен подбор има за цел да осигури 

конкуренция, основана на професионални качества при преназначаване или повишаване в 
длъжност на държавните служители. Тя създава условия за кариерно развитие и прозрачност 
в процеса на преназначаване на по-висока или друга длъжност на държавните служители в 
(наименование на организацията). 

 
ОБХВАТ:  
В процедурата по конкурентен подбор могат да участват държавни служители, които 

са назначени на държавна служба в (наименование на организацията). 
 
НОРМАТИВНА УРЕДБА:   
Закон за държавния служител (ЗДС) (обн. ДВ, бр. 67 от 20.07.1997 г.); ПМС №105 от 

21.05.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в 
държавната администрация (НУРАСДА); ПМС №47 от 01.03.2004 г. за приемане на Единен 
класификатор на длъжностите в администрацията (ЕКДА) и на Наредба за прилагане на 
Единния класификатор на длъжностите в администрацията. 

Преназначаването на по-висока свободна длъжност в (наименование на 
организацията) се осъществява чрез участие в конкурентен подбор, съгласно чл. 36, ал. 2 и 
чл. 82 от ЗДС и по реда, определен в глава четвърта от НУРАСДА. Всеки кандидат трябва да 
отговаря на минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове за 
заемане на съответната длъжност, както и на изискванията, свързани с оценката от 
последната атестация, съгласно чл. 35 от НУРАСДА.  

 
АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
1. Директорът на дирекция „Вътрешен одит” и непосредственият ръководител на 

свободната длъжност отговарят за изготвянето на документацията, предхождаща 
процедурата по конкурентен подбор, а именно докладна записка, длъжностна 
характеристика за свободната длъжност и допълнителни изисквания /ако има такива/ за 
заемането й. 

2. Дирекция “Човешки ресурси” (ДЧР) удостоверява, че длъжността, за която се 
провежда конкурентен подбор, е свободна в утвърденото длъжностно разписание на 
(наименование на организацията). ДЧР отговаря за изготвянето на справка за служителите, 
които отговарят на нормативните изисквания за заемане на свободната длъжност и на 
справка за тези от тях, които са изразили писмено съгласие за участие в подбора. ДЧР 
осъществява контактите с изразилите желание за участие в подбора кандидати.  

3. ДЧР подпомага директора на ЗВО при определянето на заплатата за 
длъжността съгласно действащата нормативна уредба и отговаря за изготвянето, 
съгласуването и внасянето за подпис на заповедта за преназначаване. 

 
ЕТАП 1. СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР 
1. Директорът на дирекция „Вътрешен одит” и ръководителят на звеното, в което 

е свободната длъжност изготвят докладна записка (Образец №1) в два екземпляра, 
съдържащи съгласувателни подписи, до ръководителя на организацията за стартиране на 
процедурата по конкурентен подбор. 

2. Ръководителят на звеното, в което е свободната длъжност, прилага към 
докладната записка длъжностна характеристика за свободната длъжност и допълнителни 
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изисквания за заемане на длъжността /ако има такива, например функционална 
характеристика/. Допълнителните изисквания към кандидатите могат да бъдат: завършена 
специалност или по-висока степен на висше образование; владеене на чужд език; 
компютърни умения; познания в определена област; други компетентности – 
комуникативни, организационни, управленски и т.н. 

Допълнителните изисквания нямат задължителен характер, но носят предимство на 
кандидатите. 

3. Докладната записка с приложенията към нея се съгласува с: 
а) директора на ДЧР, който удостоверява, че конкурсната длъжност е свободна в 
утвърденото длъжностно разписание на (наименование на организацията); 
б) главния секретар. 

4. Съгласуваната и изведена чрез деловодството на (наименование на организацията) 
докладна записка, съдържаща всички съгласувателни подписи, се предоставя от 
непосредствения ръководител на свободната длъжност за одобрение от ръководителя на 
организацията. След неговата положителна резолюция, тя се предава на ДЧР.  

5. Служител от дирекция „Човешки ресурси” изготвя справка за държавните служители 
в (наименование на организацията), които отговарят на следните условия: 

а) на минималните изисквания за заемане на длъжността, според ЕКДА - минимална 
степен на завършено висше образование; минимален професионален опит или 
минимален ранг; и на специфичните, установени с нормативен акт изисквания за 
заемането на свободната длъжност /ако има такива/;  
б) имат оценка от последното атестиране 1 „Изключително изпълнение” или 2 
„Изпълнението е над изискванията”; или имат оценка от последното атестиране 3 
„Изпълнението отговаря на изискванията”, но притежават ранг по-висок от 
минимално изискуемия за длъжността, за която се провежда конкурентния подбор. 

6. Справката за служителите, които отговарят на нормативните изисквания за заемане 
на свободната длъжност задължително включва следните данни: 

• трите имена на държавните служители в (наименование на организацията), 
които отговарят на условията по т.5;  

• дирекция, отдел и сектор, в който работят към момента на подбора; 
• длъжността, която заемат; 
• образователната степен, която притежават; 
• годините професионален опит, които имат; 
• ранга, който притежават. 

7. ДЧР изнася справката, заедно с допълнителните изисквания за длъжността, на 
общодостъпно място в организацията и я изпраща за публикуване в ИНТРАНЕТ (ако се 
поддържа). 

8. ДЧР предоставя справката и на ръководителя на ЗВО. 
9. Публикуването на справката за държавните служители, които отговарят на 

нормативните изисквания за преназначаване в длъжност чрез конкурентен подбор, се смята 
за покана към тези служители да заявят писмено съгласие за участие в подбора в посочения в 
справката срок. Срокът се определя от непосредствения ръководител, съвместно с директора 
на ДЧР . 
 

ЕТАП 2.  УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
1. Служителите, които фигурират в публикуваната справка и желаят да участват в 

конкурентния подбор, изпращат чрез деловодството на (наименование на организацията) до 
дирекция „Човешки ресурси” писмено съгласие за участие, съдържащо декларация, че 
данните от последния им атестационен формуляр могат да бъдат използвани за целите на 
подбора (Образец №2). 

2. След изтичане на срока за приемане на писмените съгласия ДЧР изготвя 
справка, съгласно изискванията на чл. 35 от НУРАСДА, за тези от отговарящите на 
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условията за участие в подбора служители, които са изразили писмено съгласие за заемане 
на длъжността. Справката се представя на ръководителя на ЗВО. 

3. Ако в ДЧР не постъпи нито едно съгласие в определения срок, дирекцията 
уведомява писмено РВО, който подготвя докладна записка до органа по назначаването за 
обявяване на конкурс за незаетата длъжност. 

 
ЕТАП 3.  КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР 

I. Ако само един служител изпрати писмено съгласие за участие в конкурентния 
подбор 

1. Непосредственият ръководител на длъжността, за която се провежда подбора, 
съгласувано с контролиращия ръководител, изготвя докладна записка в два екземпляра, 
съдържащи съгласувателни подписи, за преназначаването на служителя на свободната 
длъжност (Образец №3) и я изпраща чрез деловодството до ръководителя на организацията. 
След неговата резолюция, докладната се предава на ДЧР.  

2. Дирекция „Човешки ресурси” изготвя проект на заповед за преназначаване на 
държавния служител, съгласно чл. 82 ЗДС по реда, определен в Етап 4 на настоящата 
процедура. 

II. Ако двама или повече служители изпратят писмено съгласие за участие, се 
провежда конкурентен подбор, включващ следните дейности: 

1. Служител от ДЧР изготвя справка за всички изпратили писмено съгласие 
служители. Справката съдържа притежавания от тях ранг, както и информация от последния 
атестационен формуляр, отнасяща се до:  

а) общата оценка от изпълнението;  
б) оценките по отделните показатели /степен на изпълнение на целите, степен на 

изпълнение на преките задължения, компетентност/; 
в) бъдещия потенциал за развитие на служителя. 
2. Въз основа на горната справка и длъжностната характеристика за свободната 

длъжност, непосредственият ръководител на звеното, съгласувано с контролиращия 
ръководител, прави първоначална преценка на степента на професионално съответствие с 
изискванията на длъжността на всеки от кандидатите за високоефективното й изпълнение. 

3. Непосредственият ръководител определя времето и мястото за провеждане на 
събеседване с кандидатите и уведомява ДЧР. 

4. Служител от ДЧР уведомява по подходящ начин всички участници в подбора 
за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. 

5. Непосредственият ръководител провежда събеседване за преценка на 
професионалните качества с всеки от кандидатите в предварително уточненото време и 
място. В края на събеседването той уведомява всички кандидати за рамките на периода, в 
който ще приключи конкурентния подбор и те ще получат информация дали са одобрени за 
заемане на свободната длъжност. 

6. РВО може да проведе събеседване с предложения служител. Дирекция 
„Човешки ресурси” оказва съдействие при организиране на събеседването. 

7. След произнасянето на РВО, мотивираното предложение се предава на ДЧР, 
която уведомява участвалите в конкурентния подбор кандидати за техния резултат. 

8. В едноседмичен срок след приключване на събеседването непосредственият 
ръководител, съгласувано с контролиращия ръководител, изготвя мотивирано предложение 
за назначаване на избрания кандидат, съгласно Приложение №6 от НУРАСДА (Образец № 4) 
в два екземпляра, съдържащи съгласувателни подписи и го изпраща чрез деловодството до 
ръководителя на организацията. 
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ЕТАП 4.  ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ 
1. Ако предложението за преназначаване бъде одобрено от ръководителя, 

служител от ДЧР изготвя проект на заповед за преназначаване на държавния служител, 
съгласно чл. 82, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 36, ал. 2 и чл. 74, ал. 3 от ЗДС. 

2. Размерът на основната заплата на служителя се определя от директора на 
съответната дирекция, съгласувано с ДЧР, в рамките на нормативните изисквания. 

3. Проектът на заповед се съгласува последователно с: 
а) началника на отдел „Персонал и работна заплата” в ДЧР; 
б) директора на ДЧР; 
в) началника на отдел „Финансово-счетоводен”; 
г) финансовия контрольор; 
д) главния секретар. 
4. Проектът на заповед, заедно с мотивираното предложение за 

преназначаване/докладната записка за преназначаване се внася от ДЧР за подпис при 
ръководителя на организяцията. 

5. Подписаната заповед се връща на ДЧР, извежда се съгласно вътрешната 
номенклатура на дирекцията и се размножава в три екземпляра, които се подписват от 
избрания служител, след запознаване със съдържанието на заповедта. С подписа си 
държавният служител декларира, че е съгласен с промяната в служебното си 
правоотношение. 

6. Оригиналът на заповедта се класира в архива на ДЧР, а трите копия се 
разпределят както следва:  

• едно копие за служебното досие; 
• едно копие за отдел “Финансово-счетоводен”; 
• едно копие за лицето с печат на ДЧР. 

7. ДЧР връчва длъжностна характеристика за длъжността на преназначения 
служител. В 30-дневен срок от датата на преназначаване съответният оценяващ ръководител 
и служителят изготвят съвместно работен план. 

8. В случай, че ръководителят на организацията не преназначи предложения 
служител, той издава заповед за обявяване на конкурс, като заповедта се подготвя от ДЧР. 

 
 

Примерни образци: 
1. Докладна записка за стартиране на процедура по конкурентен подбор (Образец 

№1). 
2. Писмено съгласие на кандидата, че е съгласен да участва в конкурентния подбор и 

данните от последния му атестационен формуляр да бъдат използвани за целите на подбора 
(Образец №2). 

3. Докладна записка за преназначаване на единствения служител, дал писмено 
съгласие за участие в подбора (Образец №3). 

4. Мотивирано предложение за преназначаване на избрания в подбора кандидат, 
съгласно Приложение №6 от НУРАСДА (Образец №4). 
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Образец № 1 към Приложение 9, Глава ІІ, том І  
Бланка на дирекцията 

 
 

 
 
ДО 
ХХХХ 

 
 
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от ................... 

директор на дирекция „........................” 
 
 
 
 
 
Относно: Стартиране на процедура за конкурентен подбор за длъжността .................. в 
дирекция „..........................” 
 

УВАЖАЕМИ .............................., 
В дирекция „................”, отдел „.................”, сектор „...............” има свободна 

длъжност .................................................... 
В изпълнение на функциите на сектор „...........”/отдел „............” е необходимо да 

бъде назначен висококвалифициран служител на свободната длъжност. За нуждите на отдела 
и в съответствие със Закона за държавния служител и Наредбата за условията и реда за 
атестиране на служителите в държавната администрация, Ви предлагам да бъде обявена 
процедура за конкурентен подбор за длъжността. 

Приложение: 1) Длъжностна характеристика за съответната длъжност; 
2) Допълнителни изисквания за длъжността /ако има такива/. 

  
 
 
ДИРЕКТОР: 

 
 
Съставил: 
/Непосредствен ръководител на звеното, в което е свободната длъжност/ 
 
Съгласували: 
/Директор на д-я „ЧР”/ 
/Главен секретар/ 
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Образец № 2 към Приложение 9, Глава ІІ, том І 

 
Бланка на дирекцията 

 
 

 
 

ДО 
Г-ЖА ХХ 
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ 
„ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 
 
 
На Ваш №.................................. 

 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,  ..............................., 
 
 

Във връзка с провеждането на конкурентен подбор за заемане на длъжността 
..................................... в дирекция .........................., отдел .......................сектор ..........................., 
 Ви уведомявам, че желая да участвам в конкурентния подбор за длъжността. Съгласен/на 
съм информацията от формуляра ми за оценка на изпълнението на длъжността от последното 
атестиране да бъде използвана за целите на конкурентния подбор. 

 
 
 
 
 
ДАТА:      ПОДПИС: 

       /име/ 
       /длъжност/ 
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Образец № 3 към Приложение 9, Глава ІІ, том І 
 

 Бланка на дирекцията 
 
 
 
 
ДО 
ХХХХ 

 
 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от ................... 

директор на дирекция „.....................” 
 
 
 
Относно: Конкурентен подбор за свободната длъжност .................. в дирекция „.............” 
 
УВАЖАЕМИ ..................................., 
 
 

Във връзка с проведена процедура по конкурентен подбор за длъжността „...............” в 
дирекция „..............”, отдел ”..............”, сектор „..............”, Ви уведомявам за следното:  
Служителите в (наименование на организацията) бяха уведомени за конкурентния подбор, 
чрез поставяне на справката за отговарящите на минималните /и специфичните/ изисквания 
за длъжността на вътрешното информационно табло и публикуването й в Интранет.  
От поканените чрез публикуваната справка служители единствено г-н / г-жа ...................... е 
дал/а писмено съгласие за участието си в подбора. Той/тя отговаря както на минималните /и 
специфичните/ изисквания за заемане на длъжността, така и на поставените допълнителни 
изисквания. ......... 
................................................................................................................................................................ 
/други мотиви/ 
 
 С оглед на гореизложеното и в съответствие с разпоредбите на Наредбата за 
условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, моля за Вашето 
одобрение да бъде подготвена заповед за преназначаване на служителя/ката на длъжността 
„.............” в дирекция „..............”, отдел „...............”, сектор „..............”, считано от 
....................г. с основна месечна заплата в размер на ........... лв. 

 
 
Дата:  
 
Съставил: 

/непосредствен ръководител на административното звено/ 
Съгласували: 

/контролиращ ръководител/ 
/директор на д-я „ЧР”/ 
/главен секретар/ 
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Образец № 4 към Приложение 9, Глава ІІ, том І 
 

Бланка на дирекцията 
 
 
 
 
 
ДО 
ХХХХ 

 
 

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за повишаване в длъжност 

 
 
 

Във връзка със заемането на длъжност ................................................................................. 
                                                                        (наименование на длъжността) 

в ............................................................................................................................................................. 
                                                (наименование на структурното звено) 
се проведе конкурентен подбор между служителите, които отговарят на условията за заемане 
на длъжността и са изразили съгласие за нейното заемане: 
 

Оценки по отделните показатели  от 
последното атестиране 

Име, 
презиме и 
фамилия 

Обща 
оценка от 
последното 
атестиране 

1 
степен на 
изпълнение 
на целите 

2 
степен на 
изпълнение 
на преките 
задължения

3 
компетентност 

Ранг Бъдещ 
потенциал 

 
 
 

 
 
1. 

      
 
2. 

      
 
3. 

      
 
Предлагам на длъжността ................................................................................................................. 
да бъде преназначен/а по чл. 82 от Закона за държавния служител .............................................. 
..............................................................................................................................................................., 
считано от ....................г. с основна месечна заплата в размер на ........... лв. 
 
Мотиви: 
 
Дата: 
Подпис: 
                 /непосредствен ръководител на административното звено/ 
Подпис: 
                        /контролиращ ръководите/ 

/директор на „ЧР”/ 
/главен секретар/ 
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Приложение 10 към Глава ІІ, том І 
 

 
ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИНТЕРВЮ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪТРЕШНИ 

ОДИТОРИ 
 
 
 
 

Въпроси относно професионалния опит на кандидата: 
• Какви са били заеманите позиции и в кои организации? 
• По какъв начин кандидатът е бил назначен на тях? 
• Какъв вид доклади е писал кандидата? 
• По какъв начин кандидата поддържа знанията си? 
• Защо кандидата иска да промени работата си? 
• Кандидатът какво харесва при вътрешния одит? 
• Кандидатът какво не харесва при вътрешния одит? 
• Какъв вид ангажименти допадат най-много на кандидата? 
• Какви са личните цели на кандидата? 
• Кандидата да даде пример за трудна ситуация, пред която е бил изправян. 

 
Въпроси към кандидати, които постъпват за първи път на длъжност вътрешен одитор: 

• Каква е представата на кандидата за вътрешния одит? 
• От кой, по какъв начин е научил кандидата за професията и работата на 

вътрешния одитор? Защо я харесва? 
• Какъв вид ангажименти кандидата би харесвал най-много? 
• Кандидата има ли някакъв друг вид интереси, които биха имали отношение към 

вътрешния одит? 
• Какви са личните професионални цели на кандидата? 
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Приложение 11 към Глава ІІ, том І 
 
 

 
 

 
 

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ 
 
 
Име........................................................................................................Години....................... 
Образование............................................................................................................................. 
Последни две местоработи и заемана длъжност: 
1................................................................................................................................................. 
2................................................................................................................................................. 
Придобити професионални сертификати: ............................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Възможност за пътуване.......................................................................................................... 
 
 
 0 2 4 6 8 10 
Способности       
Представяне       
Развитие       
Общителност       
Способност за изразяване       
Мотивация       
Интелигентност       
Убедителност       
Самоувереност       
Интереси       
Потенциал       
Обща оценка       

 
Следва ли да направим предложение на кандидата?............................................................. 
Ако да, за каква позиция? 
 
Коментари.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

Интервюиращ:...................................
Дата:...................................................
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Приложение 12 към Глава ІІ, том І 
 

 
 
 

 
ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР  

за оценка на резултати от проведено интервю 
 

Класифициране на факторите 
Способности – обща перспектива. 
Представяне – физическо представяне, спретнатост, стойка. 
Развитие – поведение и представяне на емоционална стабилност. 
Общителност – способност да общува с други хора; сърдечност; откликване. 
Способност за изразяване – Способност ясно да изрази мислите си, краткост, 
ефективност. 
Мотивация – предприемчивост, инициативност, енергичност, желание за успех. 
Интелигентност – умствени способности, разсъдливост, будност, организираност на 
мислите. 
Убедителност – способност да увлече останалите. 
Самоувереност – уравновесеност, спокойствие, склонност към предизвикателство в 
работата. 
Интереси – проява на научни интереси във вътрешния одит и интерес към нашата 
организация. 
Потенциал – вашите впечатления от потенциала на кандидата по отношение на 
управленска позиция. 
Обща оценка – Вашето общо впечатление от кандидата. 
 
 
Класиране на резултата: 
10 - изключителен Изключителен, значително превъзхождащ 

другите. 
8 – отличен Значително над нивото. Определено се откроява. 

Прави незабавно и трайно впечатление. 
6 – повече от задоволителен Добре, по-високо от нивото, потенциално 

предимство в организацията. 
4 – задоволителен Нормално за човек на съответните години, опит и 

образование. 
2 – по-малко от задоволителен Недостатъчно ниво, не покрива минимума на 

изискванията. 
0 - незадоволителен Неподходящ за нашата работа. 
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Приложение 13 към Глава ІІ, том І 
 

ПРИМЕРЕН ВЪПРОСНИК ЗА АНАЛИЗ НА ТЕКУЩИТЕ УМЕНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ 
Организация   Име:   
Дирекция     Длъжност:  

  ИНСТРУКЦИИ Моля следвайте дадените по-долу указания:       
    Съгласно длъжностната характеристика се попълва колоната "Изискване" 
  0 Не касае Служителя не следва да има познания в областта. 

  1 Незначимо Служителят следва да има основни познания по дадената област и да може да задава компетентни и 
конструктивни въпроси. 

  2 Значимо Служителят следва да има детайлни познания по дадената област и да може да дава компетентни и 
конструктивни съвети.  

  3 Цялостно Служителят следва да има изключители теоретични и практически умения в дадената област. 

    Служителя попълва колоната "Самооценка"         
  0 Не касае Нямам никакви познания в областта. 

  1 Незначимо Имам частични познания в тази област и мога да задавам компетентни и конструктивни въпроси. 

  2 Значимо Имам детайлни познания в тази област и мога да давам компетентни и конструктивни съвети. 

  3 Цялостно Имам изключителни теоретични и практически умения в тази област 

    РВО попълва колоната "Оценка"           
  0 Не касае Няма никакви познания в областта. 

  1 Незначимо Има частични познания в тази област и може да задава компетентни и конструктивни въпроси. 

  2 Значимо Има детайлни познания в тази област и може да дава компетентни и конструктивни съвети. 

  3 Цялостно Има изключителни теоретични и практически умения в тази област 

      УМЕНИЯ     И
зи
с

кв
ан е 

С
ам о 

оц
ен ка

 

О
це

нк
а 

A. Управление на ресурсите                 
1 Управление на ресурсите           
2 Разработване и прилагане на вътрешни процедури и политики         
3 Вътрешна комуникация             
4 Управление на риска             
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5 Нередности и измами             
Б. Вътрешен контрол и одит           
1 Одитна методология             
2 Оценка на риска             
3 Извадкови техники             
4 Одитни планове и програми           
5 Ръководни умения             
6 Работа в екип             
7 Комуникативни умения             
8 Възможност за няколко действия едновременно           
9 Възможност за действие под напрежение и в кратки срокове         
10 Персонална ефективност и ефикасност           
11 Умения за обучение и презентации           
12 Безпристрастност             
13 Писане на доклади             
14 Организиране на файлове и досиета           
15 Организация на работата с клиенти           
16 ИТ умения             
В. Предприсъед/Структурни и кохезионен фонд - Управление и контрол       
1 Политики и процедури по ФАР, ИСПА и САПАРД           
2 Национални стратегически документи           
3 Политики и процедури на структурния и кохезионния фонд         
4 Мониторинг и обективна оценка на програмите           
Г. Специални умения             
1 Публични финанси и бюджетен процес           
2 Предприсъединителен процес           
3 Национално законодателство           
4 Европейска нормативна уредба           
Д. Общи умения             
1 Правопис и граматика             
2 Попълване и класиране на документация и доклади           
3 Чуждоезикови умения             
4 Превод от английски на български и обратно           
5 Умения за организиране на срещи           
6 Оценка за техническа комплектовка и др.           
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Приложение 14 към Глава ІІ, том І 
 

ПРИМЕРЕН  ПЛАН ЗА ИНДИВИДУАЛНО РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА НА ВЪТРЕШЕН ОДИТОР 
План на.......................................................................................................................... 
Период от ........................ до .......................... 

№ Цели за 
развитие на 
кариерата 

Каква 
компетентност и 
умения целите да 

развиете? 
(Могат да се отнасят както 
към конкретни изисквания 
на работата, така и към 
лични цели за развитие) 

Какви действия 
ще 

предприемете, 
за да развиете 

тази 
компетентност?

Времеви 
график 

Дати за 
междинен 
преглед 

Каква подкрепа 
можете да 

получите от своя 
ръководител 

Как и кога ще 
разберете, че сте 
постигнали 
желаната 

компетентност? 

1 Придобиване на 
сертификат 
„Вътрешен одитор 
в публичния  
сектор” 

Планиране и 
извършване на 
вътрешни одити в 
публичния сектор на 
РБ 

а) 2 курса на 
обучение от 
ЦХЗВО при МФ; 
б) самостоятелна 
работа 

Май 2008 Ноември 2006 Осигуряване на 2 
седмици отделяне 
от работния процес 

Чрез притежаване 
на сертификат 
„Вътрешен одитор в 
публичния сектор” 

2 Придобиване на 
сертификат CIA 

Планиране и 
извършване на 
вътрешни одити 

А) 4 курса на 
обучение  
б) самостоятелна 
работа 

2012 година 2006г. 
2008г. 
2010г. 
2012г. 

а) Предоставяне на 
възможност за 
отделяне от 
работния процес; 
б) Финансиране от 
организацията 

Чрез притежаване 
на сертификат CIA 

3 Придобиване на 
умения за работа с 
английски език 

      

4        
 
Служител: Ръководител: 
Име и длъжност Име и длъжност 
Дата: Дата: 
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Приложение 15 към Глава ІІ, том І 
 

МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

Обучение чрез откъсване на работния 
процес 

Обучение без прекъсване на работния 
процес 

външни и вътрешни курсове/семинари 
колегиално взаимодействие – колеги 
взаимно си помагат в придобиването на 
знания и умения 

лекции – пасивна форма на обучение, 
при която на обучавания се поднася 
структурирана информация по 
определена тема 

наставничество – обучаваният и 
неговият наставник заедно определят 
нуждите от обучение, набелязват важни 
цели, като наставникът е на 
разположение на обучавания във всеки 
един момент 

дистанционно обучение – обучение от 
разстояние, при което се използват 
съвременни технологии за комуникация 
и предаване на информация 

обучение на работното място – 
осъществява се без откъсване от 
работния процес чрез инструкции и 
практически упражнения 

професионално информиране – 
предоставяне на специализирана, 
профилирана информация, фокусирана 
върху одитната дейност 

обмяна на опит – сътрудничество за 
обмяна на опит и знания в рамките на 
звеното за вътрешен одит, придобито от 
неговите служители в различни 
ситуации 

самообучение – силно мотивираните 
одитори възприемат голям обем от 
знания и умения, като сами определят 
целите на своето обучение, начина по 
който могат да постигнат тези цели и 
подхода за оценяването на 
постиженията 

инструктаж – обучаваните се обръщат 
към по-опитните служители в одитното 
звено за съвет и инструкция 

конференции 

симулации – обучаваните се поставят в 
изкуствена ситуация, наподобяваща 
реалната и тренират придобиването на 
необходимите умения за справяне с нея 

кръгли маси стажуване – усвояване на умения чрез 
наставления 

 участие в проекти 

 работни групи 
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Приложение 16 към Глава ІІ, том І 
УТВЪРДИЛ:............................................ 
  Ръководител (име), дата 

ПРИМЕРЕН ГОДИШЕН ПЛАН 
за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори от ЗВО в ...........................  

за периода от ............. до ............. 200... година 
1. Цели............................................. 
2. Анализ на потребностите от обучение и развитие на персонала на ЗВО........................................... 
3. Годишна програма за обученията през ................... година: 

№ Категории 
персонал Тема на обучението Метод на обучението Цел на обучението Период на 

провеждане  
Място на 
провеждане Времетраене 

Приблизител
на стойност 
за 1 служител 

Ефективният 
мениджър -  

тренинг (управление на 
времето; вземане на 
управленски решения; 
управление на риска; 
управление на 
конфликтите и развитие 
на организацията; имидж 
на ръководителя; умение 
за работа в екип) 

Формиране на 
ефективен управленски 
екип  

Месец юни   Учебна база - 
гр.Троян 3 дни  

1. Ръководен 
персонал 

Управление на проекти Семинар 

Повишаване на 
ефективността при 
управлението на 
проекти 

Месец 
октомври Учебна зала 2 дни  

2. Управленски 
екипи 

Трудово-правна 
консултация - Среща-разговор 

Разясняване на нови 
/специфични моменти 
от трудовото 
законодателство 

Периодични 
(при 

необходимост)

На работното  
място 4 часа  

3. Изпълнителски 
персонал 

Ефективна работа с 
клиенти –  Ролеви тренинг 

Усвояване на техники и 
методи на работа с 
клиентите, решаване на 
конфликтни  ситуации 

Месец юни 
Учебна зала на 
фирмата и в 
магазина  

3 дни  



Глава II. Политика по управление на персонала 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ,,    
ТТООММ  II  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ      

149

4. Изпълнителски 
персонал 

Решаване на 
конфликтни ситуации - Ролеви тренинг 

Изработване и 
прилагане  на различни 
стратегии  за решаване  
на конфликти 

Месец 
юни/юли Учебна зала 2 дни  

5.  Сътрудници Ефективният офис  
администратор Лекции и упражнения 

Организиране на 
работата в звеното, 
качествено оформяне 
на документацията 

Месец юни 
Учебна зала 
Компютърна 
лаборатория 

10 дни  

6. Наставници Успешният наставник 

Разясняване на 
програмата стъпка по 
стъпка; поведение на 
наставника 

Усъвършенстване на 
уменията за предаване 
на професионалния 
опит,  успешно 
внедряване в колектива 

Месец юли В съответните 
офиси 1 ден  

7. Ръководен 
персонал 

Психология на 
деловото общуване -  Тренинг 

Развитие на уменията 
за общуване с колеги и 
подчинени 

Месец 
септември Учебна зала 2 дни  

8. Персонал - 
стажанти Продуктови знания –  Лекции, презентации 

Обогатяване на 
знанията за  стоките  и 
услугите  

При 
необходимост офисите периодично  

9. Експертен 
персонал 

Развитие на вътрешния 
одит  

Тематични годишни 
международни 
семинари/конференции 

Презентации и 
обсъждане на 
предварително 
определени теми 

Ежегодно 
месец 

октомври 
Конферентна зала 1 ден  

10. Вътрешни одитори 
на ЗВО 

Други обучения 
(вътрешни, външни) 
при необходимост 

 Повишаване на 
квалификацията  

При 
необходимост   По заявка  

11.  ОБЩА СУМА  

Разработил: (п)              
                РВО  (п) 

Име – длъжност                 Име - длъжност
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Приложение 17 към Глава ІІ, том І 
ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ПО ОБЩО ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Информация за организацията: 

• Цели, задачи, структура, функции и ръководство на организацията 
(първостепенни разпоредители и разпоредители от по-ниска степен към 
ръководителя на организацията); 

• Администрация (обща и специализирана администрация, и др. звена);  
• Правомощия на ръководителя на организацията; 

2. Условия на работа в организацията:  

• Статут на служителите;  
• Отговорности и задължения на длъжността; 
• Работно време и достъп до сградата;  
• Комуникация; 
• Заплащане;  
• Социално, здравно и пенсионно осигуряване;  
• Разходи за командировка;  
• Видове отпуски (платен, неплатен; годишен, за обучение, допълнителен, 

др.); 
• Почивни бази;  
• Прекъсване на трудов стаж; 
• Оценка на трудовото изпълнение; 
• Повишаване в ранг или в длъжност;  
• Обучение и развитие; 

3. Вътрешна нормативна уредба: 

• Вътрешни правила;  
• Здравословни и безопасни условия на труд;   
• Действия при кризи; 
• Използване на компютър, Интернет и Интранет;  
• Защита на информацията;  
• Използване на служебна информация;  
• Използване на служебните ресурси; 

4. Поведение на работното място: 

• Общи принципи на поведение;  
• Дисциплина;  
• Етика;  
• Поведение извън службата. 

5.  Информация за веното за вътрешен одит: 
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• Цели, задачи, структура, функции;  

• Мястото на звеното за вътрешен одит в организацията; 
• Имената на служители, които имат отношение към функцията по вътрешен 

одит; 
• Функционални отговорности съгласно структурата на звеното. 

 
 След провеждане на въвеждащото обучение, новоназначения служител трябва да има 
информация/да може да отговори на следните въпроси: 
  

Кой е ръководителят на организацията? 
Кои са директорите на дирекции? 
Кои са началниците на отдели? 
Към кого да се обръща за помощ? 
Пред кого ще се отчита? 

1. Кой? 

С кого ще работи? 
Какви са изискванията за длъжността? 
Какво е мястото на новоназначения служител в отдела? 
Какво се очаква от новоназначения служител? 
Какви са стандартите за качество на работата? 
Каква е структурата на одитното звено? 
Каква е политиката по отношение на: 

- тютюнопушенето; 
- облеклото; 
- ползването на отпуски; 
- тържествата след работно време; 
- приемане на посетители; 
- други. 

2. Какво? 

Какви са възможностите за професионално развитие? 
Къде се намират: 

- работното място; 
- канцеларските материали; 
- справочните материали; 
- папките и документите; 
- ведомствения бюфет/стол; 
- други. 

3. Къде? 

Къде може да се паркира? 
Кога се ползва обедна почивка? 
Кога се взема аванс? 
Кога се изплащат трудови възнаграждения? 4. Кога? 

Кога се прави атестация на служителите? 
5. Защо? Защо се следват определени процедури? 

Как се работи с телефона, копираната машина, факса, 
компютъра и др.? 
Как ще бъде обучен? 
Как ще бъде оценено качеството на работа? 
Как се обработва пощата? 

6. Как? 

Как се поръчват канцеларски материали и др.? 
 
 



Глава II. Политика по управление на персонала 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ,,    
ТТООММ  II  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ      

152

Приложение 18 към Глава ІІ, том І 
ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА НОВОНАЗНАЧЕНИ 

ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 
 

Този образец има за цел да очертае основните стъпки, през които трябва да премине 
новоназначеният вътрешен одитор, за да се запознае с цялата налична информация по общи 
и специфични аспекти за осъществяване на дейността по вътрешен одит в съответната 
организация. Тук се включват и синтезирана информация за основните дейности в 
организацията. 

Организацията 

Новоназначеният одитор трябва да се запознае подробно с постоянното досие. 
Възможни начални източници на информация са приложими нормативни актове и вътрешни 
правила, документооборот и прочие. Новоназначеният одитор може да бъде представен на 
тази част от ръководния персонал, с която може да има взаимоотношения във връзка с 
изпълнение на одитните ангажименти. За отговори на въпросите на новоназначения одитор, 
следва да се отдели достатъчно време от наставника му. 

Устните обяснения на наставника и евентуални посещения на място в други звена на 
организацията следва да се планират и осъществяват след предварително запознаване със 
съответните нормативни актове и вътрешни правила за дейността . 

Звено за вътрешен одит 

Новият одитор трябва да се запознае с всички вътрешни правила на ЗВО, Статута, със 
Стратегическия и Годишния планове за дейността на звеното, няколко текущи одиторски 
досиета. Наставникът следва да обясни на новоназначения вътрешен одитор кой, кога, по 
какъв начин и с каква цел осъществява контрола на качество на одитната дейност. 
Наставникът следва да обсъди с новоназначения вътрешен одитор ЗВОПС, Етичния кодекс 
на вътрешните одитори, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Наръчника за 
вътрешен одит. Въпроси може да се поставят както от новоназначения вътрешен одитор, 
така и от наставника. 

Наставникът следва да дискутира изброените теми на база на текущо одитно досие от 
конкретен одитен ангажимент: 

• целите на одитния ангажимент и как те да бъдат постигнати; 

• стъпките при планиране на одитния ангажимент; 

• направеното предварително проучване, като преглед на постоянно използвани 
файлове, програми за обучение, органиграми, процедурни наръчници и по-важните 
работни документи; 

• идентифицирането на ключовите одитни цели, рискове и контроли; 

• процедурите за оценка на риска; 

• как и кога трябва да се изготвят работните програма; 

• констатациите: какво представляват, документирането им и връзка с целите 
(Например: точно какъв е пропускът; дали причината е в липсата на правила или 
просто те не се изпълняват – ако липсват правила, дали този факт е значим и какъв ще 
бъде ефектът, ако не се коригира; ако проблемът е в изпълнението на контролите, кой 
носи отговорност за това и какво трябва да се направи; какви корективни действия 
предлага вътрешния одитор; становището на одитираните относно действащите 
правила и какви коригиращи действия предлагат); 
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• работните документи, подкрепящи констатациите таблици: констатациите се 
подкрепят с работни документи. Те трябва да обобщават информацията от работните 
документи, съставени при тестването им; 

• електронните работни документи; 

• съдържанието на различните части на доклада, използвания за писане формат; 

• процедурите при обсъждане на проектите на одитни доклади; 

• проследяването на действията, предприети в изпълнение на препоръките. 

Оценяване и проследяване 

Обучаващият ръководител/наставник (отговорник) трябва да е в непрекъснат контакт 
с новоназначения одитор. При включването му в одит могат да възникнат някои въпроси, 
които не са дискутирани на по-ранния етап от въвеждащото обучение. След 
специализираното обучение наставникът трябва периодично да организира срещи с 
новоназначения одитор. На тях отново следва да се преговарят дискутираните по време на 
въвеждащото обучение въпроси и да се обърне по-голямо внимание на тази материя, която 
евентуално е била пропусната. Като техника за това може да се използва примерен 
въпросник/конспект за повдигане на теми за дискусия. 
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Приложение 19 към Глава ІІ, том І 
 

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ 

ОТНОСНО:   

МЯСТО:   

ПРЕПОДАВАТЕЛ:    

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:   

До каква степен курсът покри Вашите очаквания? 1 2 3 4 5 
До каква степен получените знания биха Ви били полезни в 
пряката Ви работа? 1 2 3 4 5 

Смятате ли за достатъчна дискусията по темите?  1 2 3 4 5 
Беше ли достатъчна практическата част на семинара 
(упражнения, дискусии и др.)?  1 2 3 4 5 

Отбележете две от най-интересните теми, разисквани по време на семинара: 
1. 

2. 

Отбележете две от най-малко интересните теми, разисквани по време на семинара: 
1. 

2. 

Отбележете две теми, за които бихте искали да получите повече информация: 
1. 

2. 

Бихте ли препоръчали на други колеги да вземат участие в това обучение: 
1. 

2. 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМЕНТАР: 

Вашата оценка за лекторите? 1 2 3 4 5 

Каква е Вашата оценка за учебната обстановка? 1 2 3 4 5 

Каква е Вашата оценка за учебните помагала? 1 2 3 4 5 

Каква е Вашата оценка за предоставените Ви материали? 1 2 3 4 5 

Каква е Вашата оценка за предлаганите услуги? 1 2 3 4 5 

Каква е Вашата оценка за организацията на семинара? 1 2 3 4 5 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!
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Приложение 20 към Глава IV, том І 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Министър/Изпълнителен директор/Кмет:...................... 

        /име, фамилия/                       

 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ  ПЛАН 
 
 
 

За дейността на Звеното за вътрешен одит/Дирекция “Вътрешен одит” 
 в .......................................................................... 

за периода 20.….. – 20.….. г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................... 20.…. г. 
Град /...................../ 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
1. 1 Същност  
Този стратегически план определя основните цели, приоритети и обхват на 

вътрешния одит в .................... /наименование на организацията/  за периода ............г. 
Те са съобразени с целите и плановете на организацията, определени в ............... 
/посочва се документа в който организацията е определила стратегическите си и 
оперативни цели – програмни бюджети, стратегии и др. документи/. 

Стратегическият план е разработен на база оценка на риска и в съответствие 
със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, 
Етичен кодекс на вътрешните одитори, Статут на звеното за вътрешен одит и 
утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния 
сектор. 

Въз основа на Стратегическия план се изготвя Годишeн план за дейността по 
вътрешен одит, който дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и 
ресурсите, необходими за изпълнението на всеки конкретен одитен ангажимент. 

Този план заменя Стратегическия план за периода ................., утвърден от 
................................/ръководителя на организацията/. 

 
1. 2 Структура, функции и обхват на вътрешния одит в организацията 
Функцията по вътрешен одит в организацията се осъществява от Звено за 

вътрешен одит, което е създадено с ................................../наименование, дата, номер 
на акта, с който се структурира ЗВО - Устройствен правилник, решения на 
общински съвет,ПМС или друг акт/. 

Основните функции на звеното са свързани с осъществяване на дейността по 
вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в организацията, 
включително на....................... /разпоредителите със средства от Европейския съюз и 
на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен /. 
 ЗВО не извършва вътрешен одит на дейности и процеси в структури, в които има 
изградени самостоятелни ЗВО, а именно  ........................ /изброяват се съответните 
разпоредители от по-ниска степен, в които има  изградени самостоятелни звена/.  
 Стратегическият план е координиран със стратегическите планове на ЗВО в 
структурите от по-ниска степен. 

 
1. 3. Актуализиране на стратегическия план  
Стратегическият план се преразглежда и актуализира ежегодно, в резултат 

на настъпили промени в целите, приоритетите и дейността на организацията 
/министерството, агенцията, общината/  и на база оценката на риска.  

След изтичане на тригодишния период на стратегическия план се извършва 
пълна преоценка на риска. 

 РВО по своя преценка може да актуализира стратегическия план повече от 
веднъж годишно. 

Всяко изменение в стратегическия план се утвърждава от ръководителя на 
организацията 

 
ІІ. РАЗБИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

 
За целите на стратегическото планиране, ЗВО извърши предварително 

проучване и запознаване с целите, структурите и дейностите на организацията. ЗВО 
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получи необходимата информация посредством................... /накратко се посочват 
методите - попълване на въпросници, провеждане на срещи и интервюта, анализ 
резултати от предходни одитни проверки, публична информация и други източници/.  
 
2.1. Цели на  организацията 

/Посочват се основните стратегическите и оперативните цели на 
организацията дефинирани в стратегическите, програмни или други документи/. 

 
2.2. Очаквани проемни в организацията 

/Посочват се предстоящи събития, дейности, нови системи, структурни и други 
промени, които са от ключово значение за организацията/  

 

2.3. Ниво на контрол в организацията 
/ Посочва се основна информация за състоянието на вътрешния контрол в 

организацията –има ли конкретно организацията дефинирани цели, политики и планове 
за тяхното постигане, оценка риска, стратегия за управление на риска, писани 
политики и процедури и др./ 

 
ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
На база полученото разбиране за целите, приоритетите, дейността и нивото 

на контрол в организацията през периода 200.г. – 200.г. ЗВО си поставя следните 
стратегически цели:  

 
3.1………………………………………………………………………….……...; 
 
3.2…………………………………………………………………………………; 
 
3.3…………………………………………………………………………………; 
 
Конкретните ангажименти и дейности на ЗВО за всяка година, посредством 

които ще бъдат постигани стратегическите цели ще бъдат отразени в годишния план 
за дейността по вътрешен одит. 

 
ІV. ОДИТНА ВСЕЛЕНА  

/Описва се подходът който, РВО е възприел при определяне на одитната вселена 
–функционален, структурен, комбиниран и се посочва основна информация за единиците 
от които се състои – Виж. т. 5  от Глава IV на НВО, том I/. 
 

V. ОЦЕНКА НА РИСКА 
Виж. т.6 от Глава IV на НВО, том I 
 
5.1 Рискови фактори и тегла – /посочват определените от ЗВО рискови 

фактори, теглата за всеки един от тях. РВО посочва обосновка за избора им /. 

5.2 Оценителна скала - /посочва се определените от РВО оценителна скала  

/от 1 до 5, или от 1 до 3/ и критериите за поставяне на съответната оценка за 

всеки рисков фактор/   
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5.3 Граници за приоритизиране – /посочват се определените от РВО 

границите за приоритизиране като високорискови, среднорискови и нискорискови на 

одитните единици / 

5.4 Резултати от оценката на риска. 

/РВО прилага  документираната оценка на риска или реферира към 

съответното приложение към стратегическия план / 

 

VI. ОДИТНА СТРАТЕГИЯ   
Одитната стратегия дефинира подхода на ЗВО за покритие на одитната 

вселена за периода .......................г. – (Виж т. 7 от Глава IV на НВО, том I). 
 

6.1 Честотата  - посочва се какъв подхода за определяне на периодичността 

на одитните ангажименти по отделно за високорисковите, среднорисковите и 

нискорисковите одитни единици/ 

ВИСОКО РИСКОВИ -  .............................................................................................. 
СРЕДНО РИСКОВИ - .............................................................................................. 
НИСКО РИСКОВИ - .............................................................................................. 

 
6.2. Стратегия по отношение на програми и фондове на ЕС – /попълва се 

от ЗВО в организации управляващи и разпореждащи се със средства по програма 
ИСПА, ФАР, САПАРД, Оперативни програми по Структурните и Кохезионния 
фондове/. 

 
6.3. Проследяване на изпълнението на препоръките  - /посочва се каква 

стратегия РВО възприема по отношение на този вид ангажименти за даване на 
увереност/ 
 

6.4. Структури, системи и дейности, които са в процес на разработване - 
/посочва се какъв е подхода на РВО по отношение на одитните единици, които са в 
процес на разработване или предстоят да бъдат въведени в организацията. 
Изброяват се кои са  тези единици/ 

 
6.5. Одитни ангажименти от минал отчетен период 

Неизпълнени одитни ангажименти от минали периоди ............/описва се подхода по 
отношение на тези ангажименти/.  

 
6.6. Продължителност на одитните ангажименти  

- одитните ангажименти за даване на увереност – Стандартната продължителност 
се определя се човекодни в зависимост от оценката на риска. При определянето й 
също така са взети предвид продължителността на извършвани от ЗВО одитни 
ангажименти през изминали периоди. 
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ОЦЕНКА НА РИСКА Човекодни за един одитен 
ангажимент  

Висок риск  
Среден риск  
Нисък риск  

 
 

- проследяване на препоръки - За проследяване на изпълнението на препоръките 
е определена стандартна продължителност  - ............ човекодни. 
 -  друг вид одиторска работа ....................................................................................... 
Стандартна продължителност на друг вид одитна работа, като специфични 
последващи действия, одит на качеството на работата, консултиране се определя в 
зависимост от спецификата и сложността на конкретните ангажимент.  

 
6.7. Разпределение за един одитор 

Ангажиментите свързани с дейността по вътрешен одит за всеки служител на ЗВО 
през съответната година ще се разпределят както следва:   

 От.....% - до............ % от ЕФРВ – извършване на одитни ангажименти за 
даване на увереност и консултиране, годишно и стратегическо планиране; 

 От.....% - до............ % ЕФРВ - административна дейност; 

 От.....% - до............ %  ЕФРВ - друг вид дейност – обучения, семинари и др. 

 
 VII. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЗВО – (Виж т. 8 от Глава IV на НВО, 
том I). 

 
7.1. Ефективен фонд работно време (ЕФРВ)  

Ефективния фонд работно време е изчислен за всеки един одитор от ЗВО в 
съответствие с разпределението посочено в т. 6.7 от одитната стратегия и е както 
следва: - /Виж Приложение 25 от НВО, том I/. 

 
 7.2. Разпределение на одитни ангажименти за три години и необходими 

човекодни за тяхното изпълнение 
Одитните ангажименти и необходимите дни са разпределени за три години, съгласно 
одитната стратегия са както следва: - /Виж Приложение 26  от НВО, том I/ 

 
 
 
 
 
Дата:.......................  Ръководител на вътрешния одит:.................. 
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Приложение 21 към Глава IV, том І 
 

КАТЕГОРИИ НА РИСКА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ, ЗА ДА СЕ 
ИДЕНТИФИЦИРАТ РИСКОВИ ФАКТОРИ 

 
1. Риск за репутацията – всички събития, които влияят върху доброто име на 
организацията – непостигане на цели, неизпълнение на значими за обществото услуги, 
некачествено изпълнение на ключови дейности. 
 
2. Оперативен риск – всички потенциални опасности, които са свързани с дейността на 
организацията по същество; 
 
3. Стратегически риск –влияе върху организацията в дългосрочен план; 
 
4. Правен риск – произтичащ от законодателството; 
 
5. Социален риск - произтичащ от промени в демографските, жилищните или социално-
икономическите тенденции; 
 
6. Договорен риск - свързан доставка на стоки/услуги. Подходящ е при определяне на 
рискови фактори, свързани с изпълнението на проекти, финансирани от организацията, в 
т.ч и по програми и фондове на ЕС; 
 
7. Финансов риск – рискове, които имат изцяло финансова основа; 
 
8. Управленски риск - свързан с ежедневната отговорност и отчетност на персонала; 
 
9. Имуществен риск – свързан с кражби, увреждане и др; 
 
10. Регулаторен риск - свързан със съдебни производства, външни инспекции и др; 
 
11. Технологичен риск - свързан с капацитета за управление и насочване на 
технологичните промени;  
 
12. Професионален риск - свързан с конкретни професии, например защита, задължение 
за опазване; 
 
13. Специфичен риск – напр. безопасност на труда; 
 
14. Природен риск – наводнение, пожар, земетресение и др; 
 
15. Правителствен риск - свързан с целите на правителството и ролите и отговорностите 
на министрите 
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Приложение 22  към Глава IV, том І 
 

 ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА..........г. ЗВО  В  ..................... ЛЕГЕНДА
Висок 1,91 3

ИЗПОЛЗВАТ  СЕ  ОЦЕНКИ  ОТ   1 ДО  3 В  ЖЪЛТИТЕ  ПОЛЕТА НА РИСКОВИТЕ  ФАКТОРИ Среден 1,51 1,9
Нисък 1 1,5

РФ  1 РФ  2 РФ  3 РФ  4 РФ  5 РФ  6
Тежест Рисков  

индекс

40% 10% 15% 20% 10% 5% 100%
Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка

1 -     
2 -     
3 -     
4 -     
5 -     
6 -     
7 -     
8 -     
9 -     

10 -     
11 -     
12 -     
13 -     
14 -     
15 -     
16 -     
17 -     
18 -     
19 -     
20 -     
21 -     
22 -     
23 -     
24 -     
25 -     
26 -     
27 -     
28 -     
29 -     
30 -     

31 -       

No Одитни  единици

РИСКОВИ  ФАКТОРИ  /виж  легендата  под  таблицата /

Това са примерни  тежести , вие следва да 
зададете такива, стойности , които са относими  за 
вашите рискови  фактори

Тук посочвате границите 
за приоритизиране , 
данните в таблицата са 
примерни .

Може да използвате и друга оценителна 
скала, например от 1-5
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Приложение 23  към Глава IV, том І 
 
 

ОЦЕНКА НА РИСКА ..........г.
Рискови фактори:

РФ1 Попълват се определените
рискови фактори - Вж.
Рискови факори

РФ2

Указания за попълване: РФ3

РФ4

РФ5
РФ6

Класиране Рисков фактор РФ1 РФ2 РФ3 РФ4 РФ5 РФ6 ОБЩО  
Тежест 0,15 0,15 0,2 0,15 0,25 0,10 1  

Области за одит (Вж. Области за одит)
2 3 4 4 4 2 3 3,25
3 4 2 4 4 2 4 3,2
4 3 3 4 4 2 3 3,1
1 3 4 2 3 4 4 3,3
5 2 3 2 3 4 4 3

ЗАБЕЛЕЖКА В таблицата са дадени примерни цифри, като резултатите в колона ОБЩО се изчисляват автоматично

на важност се определя по възходящ ред (от 1 до 5).

Съгласно извършената оценка на риска 
областите за одит са класирани в колона А, като степента 

РВО..................................................

(1=ниско влияние/същественост, 4=високо влияние/същественост) за всеки   
рисков фактор, употребен в модела.

5. Оценете всяка област за одит – стойностно, използвайки оценки от 1 до 4 

Общата сума на теглата следва да бъде 1.00 (клетка N18).
4.  Впишете областите за одит в колона В (от B20 до B24).
Класиране на областите за одит - в колона А (от A20 до A24) в зависимост от
крайните резултати от оценката.

ЗВО в .................................../наименование на организацията/

Дата: ..............................................г.

3.  Променете теглата в клетки C18 … G18, съответстващи на вашия модел на 

Изготвено от:.....................................

1. Поставете: дата, “изготвено от” и “проверено от” в предвидените за това
клетки.
2. Избройте рисковите фактори, използвайки РФ1 … РФ6, описани в клетки P5
... P10.
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Приложение 24  към Глава IV, том І 
 

Модел за оценка на риска 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Одитна единица 1 Одитна единица 2 

 

 
Одитна единица …..n 

 
Рискови 
фактори 

Оценка Тегло Общо Оценка Тегло Общо Оценка Тегло Общо 

 
Общо разходи 

 
2 

 
5 

 
10 

 
5 

 
5 

 
25 

 
5 

 
5 

 
25 

 
Обем на 

транзакциите 
 

 
5 

 
2 

 
10 

 
5 

 
2 
 

 
10 

 
5 

 
2 

 
10 

 
Текучество на 
персонала 

 
3 

 
3 

 
9 

 
3 

 
3 

 
9 

 
3 

 
3 
 
 

 
9 

 
Сложност на 
нормативната 

база 
 

 
3 

 
5 

 
15 

 
5 

 
5 

 
25 

 
2 

 
5 

 
10 

Оценка на 
риска 

 44  69  54 
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Приложение 25  към Глава IV, том І 
 

 Указания за полълване:        
1. Данните в таблицата са примерни        

2. Работния документ е примерен и следва да бъде адаптиран към Вашите решения и нужди 

         
 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ФОНД РАБОТНО ВРЕМЕ  

          

 Одитори 

Общо 
работни 
дни  Отпуски 

Бол-
нични 
и др. ЕФРВ

Изпълне-
ние на 
одитни 
ангажи-
менти, 
страте-
гическо и 
годишно 
планиране 

Обучение 
и квали-
фикация 

Общо 
администра-

тивни 
дейности  

   1 2 3 4 5 6 7  
 РВО 253 15 10 228 171 34 23  
 Одитор 1 253 18 10 225 169 34 23  
 Одитор 2 253 15 10 228 171 34 23  
 Одитор 3 253 25 10 218 164 33 22  
 Одитор 4  253 22 10 221 166 33 22  
 Одитор 5 253 20 10 223 167 33 22  
 Одитор 6 253 20 10 223 167 33 22  
 Одитор 7 253 16 10 227 170 34 23  
 Одитор 8 253 15 10 228 171 34 23  
 Одитор 9 253 20 10 223 167 33 22  
 Одитор 10 253 20 10 223 167 33 22  
 Общо  2783 206 110 2467 1850 370 247  
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Приложение 26  към Глава IV, том І 
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Приложение 27  към Глава IV, том І 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Министър/Изпълнителен директор/Кмет:...................... 

        /име, фамилия/                       

 
 
 
 

ГОДИШЕН  ПЛАН 
 
 
 
 

За дейността на Звеното за вътрешен одит/Дирекция “Вътрешен одит” 
 в .......................................................................... 

за периода ….. г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................... 20.…. г. 
Град /...................../ 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Годишният план е изготвен въз основа на стратегическия план за дейността по 
вътрешен одит за....................г., утвърден от ....................../ръководителя на 
организацията/. Той дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, 
необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.  

Одитните ангажименти за ..............г. са разпределени на база реално 
разполагаемия човешки ресурс в ЗВО.  

Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран в 
случай, че настъпят съществени промени в организацията, състава на ЗВО или други 
допълнителни ангажименти инициирани от ръководителя на организацията. 

Всяко изменение в годишния план се утвърждава от .................../ръководителя на 
организацията/. 
 
II. ДЕЙНОСТИ НА ЗВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ  
 

През .........г., ЗВО планира да извърши следните ангажименти и дейности във 
връзка с постигането за заложени в стратегическия план цели, както следва: 
/ Посочват се конкретните ангажименти и действия, които ЗВО планира да извърши 
през съответната година и ги отнася към определена стратегическа цел. Добре да се 
посочва тази информация в табличен вид. Таблицата по-долу е примерна и РВО може 
да използва и друга форма./  
 
№ Стратегическа цел Дейности за постигането на целта Ангажименти 

   
1   
 

 

  
2   
   

   
   
 

 

  
 
III. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ  
 
3.1. Неизпълнени ангажименти от предходната година  

От одитните ангажименти в годишния план за ........./посочва се предходната 
година/ не са изпълнени ........../брой/ ангажименти - ЗВО, в организации, в които има 
изградени структури, управляващи средства по програми и фондове на ЕС посочват 
колко от неизпълнените ангажиментите са свързани с тези средства/. Тези 
ангажименти при годишната оценка на риска са преоценени и през текущата година 
.........................................../ посочва се кои от тези ангажименти ще бъдат включени в 
плана. В случай, че няма да бъдат одитирани през годината за която се изготвя плана 
се посочва причината за това– например – При извършената годишна оценка на риска 
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дейността/структурата от високо рискова е преоценена на средно рискова и ще бъде 
одитирана през следващите две години на стратегическия план. Информацията от 
тази точка може да бъде посочена в табличен вид./. 
3.2. Ангажименти по отношение на структури /системи в процес на изграждане 
 
/Посочва се по отношение на кои структури или системи в процес на разработване 
вътрешният одит предвижда извършване на одитни ангажименти през годината/ 
 
3.3. Видове одитни ангажименти 
 
/Посочва се информация за вида на ангажимента /даване на увереност (ОАУ), 
консултиране (ОАК)/, структурата в която ще бъде извършен, целта на ангажимента, 
обхвата, периода за изпълнение на ангажимента. ЗВО в организации управляващи 
програми и фондове на ЕС в специален раздел посочват одитните ангажименти по 
отношение на тези програми и фондове. За одитните ангажименти, РВО може да 
въведе индексна система – например ОАУ 0701 означава, че вида на ангажимента е 
одитен ангажимент за даване на увереност, ще бъде извършен през 2007г. и е първият 
ангажимент за годината Информацията може да бъде представена в табличен вид. /  
 
Рисков 
индекс 

Вид на 
ангажимента 

Структура  Цел на 
ангажимента 

Обхват на 
ангажимента 

Период  

 ОАУ 0701    Март-
април 

      
      
      
      
      
 
IV. Съответствие между планираните одитни ангажименти за годината и одитна 
стратегия 
 
Одитните ангажименти планирани в стратегическият и годишен план за ЗВО са както 
следва: 
/В колоните в таблицата се попълва следната информация:  
Колона Б – наименованията на високо, средно и ниско рисковите одитни единици, които 
следва да бъдат одитирани през съответната година, съгласно одитната стратегия.  
Колона В - рисковия индекс, съгласно оценката на риск.  
Колона Г –висок, среден или нисък риск 
Колона Д - отбелязва се с „Х” за одитните единиците, по отношение на които са 
планирани одитни ангажименти през годината./  
Колона Е – индекса на одитния ангажимент – например ОАУ0701 
 

No. Одитна единица  
Рисков индекс 

 
Приоритет Планирани 

през годината 

Одитни 
ангажименти № 

А Б В Г Д Е 
1      
2      
3      
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No. Одитна единица  
Рисков индекс 

 
Приоритет Планирани 

през годината 

Одитни 
ангажименти № 

4      
5      
6      
7      

 
Планираните одитни ангажименти през 200...г. съответстват/не съответстват на 
утвърдената одитна стратегия. Връзката между планираните ангажименти в 
стратегическия и годишния план е показана в таблицата и е както следва:  
 

 
 
Причини за отклоненията от стратегическия план са...................../анализират се 
причините за тези отклонения – например недостатъчен капацитет/  
 

V. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ 
АНГАЖИМЕНТИ  

 
5.1. Ефективен фонд работно време 
 

Ефективния фонд работно време е изчислен за всеки един одитор от ЗВО в 
съответствие с одитната стратегия и е както следва:  
 Данните, които се съдържат в таблицата са примерни. Вж.Приложение 25 
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5.2. График на одитните ангажименти и разпределение на служителите от 
ЗВО за изпълнение на одитните ангажименти 
 

/Данните в таблиците са само примерни - РВО следва да попълни актуалната 
информация/ 
 

 
 

Ръководител на вътрешния одит: 
       /......................./ 
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Приложение 28  към Глава IV, том І 
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Приложение 29 към Глава V, том І 
 

ПРИМЕРЕН ВЪПРОСНИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОДИТИРАНАТА ДЕЙНОСТ/ПРОЦЕС ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ 
 

С цел повишаване ефективността на дейността по вътрешен одит във Вашата 
организация, моля попълнете въпросника, като отговорите с ДА или НЕ на поставените 
въпроси. В случай, че имате бележки или коментари, моля отбележете ги в колона 3: 

№ Дейност на звеното/дирекцията за вътрешен одит Отговор Забележка  
1 2 3 4 

1. Целта на одитния ангажимент беше ли Ви ясно 
представена от РВО/РОЕ?  

  

2. Одитът наруши ли нормалното протичане на Вашата 
работа? 

  

3. Дадените от вътрешните одитори препоръки подобриха 
ли като цяло ефективността и ефикасността на 
дейностите и процесите, за които отговаряте? Ако да, 
как? 

  

4. Дадените от вътрешните одитори препоръки 
допринесоха ли за подобряване на съответствието с 
политиките и процедурите? Ако да, как? 

  

5. Как бихте оценили поведението и комуникационните 
умения на вътрешните одитори? 

  

6. Как бихте оценили професионалните умения на 
вътрешните одитори? 

  

7. Констатациите и препоръките бяха ли дискутирани с 
Вас по време на заключителната среща? 

  

8. Отговори ли одитът на Вашите очаквания?   
 

Моля изложете Вашето предложения за подобряване на дейността на 
звеното/дирекцията за вътрешен одит във Вашата организация.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Благодаря за съдействието! 

Дата:        Подпис: ............................................... 

Име и длъжност:.................................. 
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Приложение 30 към Глава V, том І 
ПРИМЕРЕН  ВЪПРОСНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ПРЕГЛЕД 

НА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В 
.............................................. 

 Област Отговор Забележка  

. Планиране на дейността 

1 Дефинирани ли са целите и обхватът на одитния 
ангажимент? 

  

2. Събрана ли е достатъчно информация за 
получаване на разбиране за одитираната 
дейност/процес, необходимо за изпълнението 
на одитния ангажимент? 

  

3. Вътрешните одитори запознати ли са с 
дейността/процеса, предмет на одита?  

  

4. Проучен ли е тонът на върха в организацията?   

5. Вътрешните одитори запознати ли са с предишни 
одитни доклади? 

  

6. Определени ли е периодът за изпълнението на 
одитния ангажимент? 

  

7. Уведомени ли са съответните лица за 
провеждането на одита (ръководителя на 
организацията и собственика на 
процеса/дейността)? 

  

8. Запознати ли са лицата с целите на одита?   

9 Извършено ли е предварително проучване?   

10 Идентифицирани и оценени ли са рисковете за 
организацията? 

  

11 Разработена ли е работна програма за 
изпълнението на одитния ангажимент? 

  

12 Ако да, одобрена ли е от ръководителят на 
вътрешния одит? 

  

 Събиране, анализ и документиране на информацията 

1. Събраната информация съществена ли е за целите 
на одитния ангажимент? 

  

2. Използвани ли са подходящи одитни техники?   

3 Одитната дейност свързана ли е с областите на 
висок риск? 

  

4 Следвани ли са стъпките, заложени в одитната 
програма? 

  

5 Ако не, дадено ли е мотивирано обяснение за   



 
 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ    174

причините за отклонението? 

6 Документирано ли е определянето на видът и 
обемът на проверките? 

  

7 Работните документи дават ли информация за 
събирането и анализа на информацията? 

  

8 Междинните одитни резултати обсъждани ли са 
писмено или устно? 

  

9 Работните документи съдържат ли доказателства 
за компетентна одиторска преценка? 

  

 Докладване на одитните ангажименти 

1 Одитният доклад изготвен ли е съгласно 
изискванията на наръчника за вътрешен одит? 

  

2 Одитният доклад връчен ли е в съответствие с 
предварително планираните графици 

  

3 Констатациите и препоръките обсъдени ли са с 
подходящи лица преди връчването на доклада? 

  

4 Предварителните /проектите на одитни доклади 
прегледани ли са внимателно и надлежно? 

  

5 Одитните доклади изготвени ли са в съответствие 
с изискванията, разписани във вътрешните 
правила и процедури на звеното/дирекцията за 
вътрешен одит? 

  

6 Докладите за одитните ангажименти подписани 
ли са от ръководителя на вътрешния одит? 

  

7 Направените констатации обосновани ли са 
документално? 

  

8 Направените констатациите представят ли 
точно и ясно основните елементи състояние, 
критерии, причина, ефект? 

  

9 Направените изводи следват ли логично 
констатациите? 

  

10 Направените изводи основа ли са за дадените 
препоръки? 

  

11 Препоръките разумни и конкретни ли са?     

12 Препоръките отправени ли са към подходящите 
длъжностни лица от организацията?   

  

 

Дата:        Подпис............................................. 
       Име и длъжност:.................................. 
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Приложение 31 към Глава V, том І 
 

ПРИМЕРЕН ВЪПРОСНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТА И ПРОУЧВАНЕ 

В СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА ЗА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ И ПОЛЕЗНОСТТА НА ДАДЕНИТЕ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ 

ПРЕПОРЪКИ 

 

С цел повишаване ефективността на дейността по вътрешен одит във Вашата организация, моля попълнете въпросника, като 
отговорите на поставените въпроси., Моля, посочете мотивите за Вашите отговори. 

 
 

Отговор 

№ Дейност на звеното/дирекцията за вътрешен одит/ на вътрешния одитор Много 
добре Добре 

Задоволи 
телно 

Незадово
лително 

Не мога 
да 

преценя 
 Умения и компетентност      

1 Как бихте оценили професионалните и комуникационните умения на вътрешните 
одитори? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

     

2 Как бихте оценили отношението на вътрешните одитори към Вас и Вашите 
служители? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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......................................................................................................................................... 

 Цели и обхват на одитните ангажименти      

3 Доколко според Вас вътрешните одитори са запознати с дейността/процеса, 
предмет на одита? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

     

4 Доколко според Вас основните области на ръководената от Вас дейност/процес 
попаднаха в обхвата на одитните ангажименти/вътрешния одит? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

     

5 Колко ясно Ви бяха представени обхватът и целите на одитните ангажименти? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

     

6 В каква степен Вашите предложения за обхвата на одитния ангажимент бяха 
взети под внимание от вътрешните одитори? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

     

 Констатации      

7 В каква степен констатациите и препоръките бяха дискутирани с Вас по време на 
заключителната среща? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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8 Как оценявате значимостта на одитните констатации? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

     

9 Как оценявате точността и обективността на одитните констатации?      

10 Как оценявате преценката на вътрешните одитори относно съществеността на 
одитните констатации (съществени, констатации със средна степен на 
същественост, несъществени)? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

     

 Препоръки ДА НЕ 

11 Междинните одитни резултати обсъждани ли са писмено или устно? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  

12 Направените констатации основа ли са за дадените препоръки? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  

13 Препоръките разумни и конкретни ли са? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  

14 Препоръките отправени ли са към подходящите длъжностни лица? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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......................................................................................................................................... 

15 Дадените от вътрешните одитори препоръки подобриха ли като цяло 
ефективността и ефикасността на дейностите и процесите, за които отговаряте? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  

 Други  

16 Одитът наруши ли нормалното протичане на Вашата работа? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  

17 Имаше ли нещо, свързано с одита, което специално харесахте? 
Мотиви:...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  

18 Имаше ли нещо, свързано с одита, което специално не харесвате/ не одобрявате?   

19 Допълнителни коментари и предложения за подобряване на дейността на 
звеното/дирекцията за вътрешен одит във Вашата организация: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

  

 
Благодаря за отзивчивостта! 
 
Дата:               Подпис .................................................... 

              Име и длъжност:.................................. 

 
 



Глава 6. Докладване 
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Приложение 32 към Глава V, том І 
 

ФОРМУЛЯР НА ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 
ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ  

 
 

• Видове оценки, планирани за .........година 
 
Вид Срок за  

приключ
ване на 
оценката 

Отговорно 
лице за 

извършване на 
оценката 

Лице/лица, на 
които се 
докладват 

резултатите от 
оценката 

Отговорно 
лице за 

изготвяне на 
план за 
действие 

Срок на 
изпълнение 
на плана за 
действие 

Отговорно 
лице за 

проследяване 
на 

изпълнението 
на плана за 
действие 

I.Вътрешни оценки 
1. Текущи прегледи        
1.1. Надзор върху 
работата по 
ангажимента 

      

1.2. Обратна връзка        
1.3 Анализ на 
показателите за 
изпълнение 

      

2. Периодични прегледи 
на работата на ЗВО 

      

2.1. Самооценка       
2.2. Вътрешен преглед       
2.3. Провеждане на 
интервюта и проучване 
в структурните звена на 
организацията, 
одитирани пред 
предходната година 

      

II. Външни оценки/прегледи 
1. Външен преглед /от 
външни експерти/ 

      

2.Самооценка с 
извършване на 
независимо одобрение 
от външен експерт 
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Приложение 33 към Глава VІ, том І 
ПРИМЕРЕН СПИСЪК С ОСНОВНИ ПРИЧИНИ, КОИТО МОГАТ ДА 

ДОВЕДАТ ДО СЛАБОСТИ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 

Причини за пропуски, слабости, нарушения могат да бъдат:  
 

A. Управленски функции Планиране и Организиране 
• Не се осъзнава нуждата от контроли  
• Не са определени правомощията 
• Персоналът не е достатъчен 
• Не са определени приоритетите  
• Не се разполага с необходимото оборудване 
• Не са осигурени средствата за комуникация 
• Не са определени отговорностите 
• Не е осигурено подходящо обучение  
• Не са определени стратегическите дейности и цели 

Б. Управленски функции - Управление и Контрол 
 Не са изготвени графици, или не са изпълнени 
 Не са предоставени адекватни инструкции 
 Не са спазени стандартите 
 Не е осъществена обратна връзка за текущите дейности 
 Не са предприети навременни корективни действия 
 Недостатъчно внимание от страна на мениджмънта 
 Недостатъчно последващо наблюдение 
 Отношение между персонала 
 Човешка грешка : 
 Липса на комуникация 
 Не се вземат решения от страна на ръководството за действия, които следва 
да бъдат предприети  

 Контролите не са актуализирани  
 Основните обучения не са предоставени  

В. Други  причини  
 Не са определени и изготвени  подходящи цели и планове 
 Не са осигурени и материали за изпълнение на планираните дейности. 
 Стандартите и други критерии не са спазени. 
 Персонала не е обучен 
 Не е изградена система за одобрение 
 Не са въведени основни контролни механизми  
 Не е осигурено съответствие със стандартите  
 Текущите дейности не се наблюдават. 
 Не са изградени достатъчни системи за документиране и докладване  
 Не предприемане на действия от ръководството при получаване на 
доклади/отчети 

 Не е извършено проследяване на изпълнението на действията за 
отстраняване на констатирани предишни слабости. 
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Приложение 34 към Глава VІ, том І 
 
 

ПРИМЕРЕН 
ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 
за дейността на звеното за вътрешен одит/ вътрешният одитор 

в .................. /наименование на организацията/  
за периода 01.01.20..... г. - 31.12.20...... г. 

 
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 40, ал.1 от Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор (ЗВОПС) и съдържа обобщена информация за дейността по 
вътрешен одит. 

 
Дейността по вътрешен одит през 20..... г. се осъществи в съответствие с 

изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС, обн., ДВ, бр. 
21/2006 г.), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор (приети с ПМС 
165/30.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 56/2006 г.), Етичния кодекс на вътрешните одитори, 
Наръчника за вътрешен одит и Статута на  ЗВО /ако има такъв/.   

 
Част І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
ЗВО е създадено на ....../дата/ с .... /наименование, дата, номер на акта, с който се 

структурира ЗВО – ПМС, решение на Общинския съвет, устройствен правилник или друг 
акт/. 

Минималната численост на ЗВО съгласно ЗВОПС е .............. /посочва се 
съответната численост/ вътрешни одитори, включително ръководител. Към 31.12.20...... г. 
числеността на ЗВО е .... щатни бройки, от които .........бр. са заети. 

Стратегическият план за дейността по вътрешен одит за периода 20..... г. – 20......... г. 
е утвърден на .... /дата/ от ръководителя на организацията. На тази база ръководителят на 
организацията одобри Годишен план за 20....... г. на .... /дата/. /Посочват се и датите на 
актуализиране на годишния план в случай, че има такива./ 

Статутът на ЗВО/ВО е подписан на .... /дата/.  Ръководителят на вътрешния одит 
(РВО) е назначен с /акт за назначаване – заповед, трудов договор/ на ... /дата/. /В случаите, 
когато не е назначен титуляр, се посочва вътрешният акт, с който се възлага 
изпълнението на функциите на РВО/. Утвърдени са длъжностни характеристики за всички 
длъжности в ЗВО  и вътрешните одитори и РВО са запознати с тях.  

  
Част ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
 

1. Цели и обхват  
/Посочват се основните цели, заложени в Стратегическия и Годишния план, 

както и доколко и по какъв начин са постигнати. Изчерпателно се посочват и 
ограниченията в обхвата на дейността по вътрешен одит./ 
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 Одитни ангажименти  

/Изброяват се изчерпателно всички извършени съгласно годишния план 
ангажименти за даване на увереност и консултиране през отчетния период, за които са 
съставени и връчени одитни доклад в т.1, както и текущите неприключили одитни 
ангажименти в т.2./ 

 
o Приключени одитни ангажименти: 

 Одит на ..................... /посочват се целта и обхвата на ангажимента за 
даване на увереност или консултиране, други одитни дейности (анализи, проучвания, 
разследвания и др. подобни/; 

 Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ......./..........20.... г.  
 

o Одитни ангажименти в процес на изпълнение: 
 Одит на ...................... /посочват се целта и обхвата на ангажимента/; 
Към 31.12.20....... г. ангажиментът е на етап ................................  /описва се накратко 

текущото състояние на изпълнението – например: изготвен е проект на доклад, който 
предстои да бъде обсъждан с ръководството, извършват се фактическите проверки и др./ 

 
2.3. Неизпълнени одитни ангажименти /Попълва се в случай на неизпълнение на 

плана за одитната дейност/ 
През 20....... г. не са извършени следните одитни ангажименти, предвидени в 

годишния план: ...................... 
Причините за неизпълнението на ангажиментите са следните /причините се 

изброяват накратко и по същество/: ............... 
 

 Фонд работно време  
 

Отчетният период обхваща ........ работни дни /посочват се работните дни общо за 
всички вътрешни одитори/, които са разпределени както следва: 
 
№ Дейности Планирани Реално 

отработени 
Отклонения 

1 изпълнение на одитни 
ангажименти 

   

2 обучение и квалификация    

3 отпуски    

4 болнични    

5 други (вкл.стратегическо и 
годишно планиране) 

   

 Общо дни    
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 Причини за отклоненията и неизпълнението на графиците са: /По същество и 
накратко се описват причините за отклоненията/.............. 
 

 Повишаване на професионалната квалификация 
/Дава се кратка обобщена информация за квалификационните мероприятия, в които 

са участвали членовете на екипа (вътрешния одитор). Посочват се и нереализираните 
планирани обучения, когато те са от съществено значение за ЗВО/ВО като цяло./ 
  

Част ІIІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДИТНИТЕ 
АНГАЖИМЕНТИ 
 

1. Съществени констатации за организацията 
/Посочват се общо (в резюме) само съществените констатации с положителен и 

отрицателен ефект върху целите на организацията, направени по време на изпълнението 
на ангажиментите./  

 
2. Причини 
 /Тук се посочват в резюме причините за съществените констатации с 

отрицателен ефект (слабости/нарушения по отношение на адекватността, 
ефективността и ефикасността на одитираните системи и др./  

 
3. Препоръки: 
3.1. За съществените слабости (отразени в съществените констатации с отрицателен 

ефект) са дадени следните ........ /брой/ препоръки, които изискват незабавни действия от 
страна на ръководството:  

............................. 
 
3.2. През отчетния период ЗВО/ВО даде общо ......... броя препоръки, от които ........ 

броя бяха приети от ръководителя на организацията/ръководителя на одитираната 
дейност. ЗВО извърши проследяване на изпълнението на .... броя препоръки (дадени от 
ЗВО/ВО през 20....... г.), от които .... броя са изпълнени.  

 
3.3. От дадените препоръки по съществени констатации, описани в по-горе в т.3.1., 

........ /брой/ са изпълнени, или ....... %.  
По отношение на дадените препоръки по следните съществени констатации .............. 

/изброяват се най-общо/ от ръководителя/ите на ........... /посочват се ръководител/и на 
съответната/ите одитирана/и структура/дейност/  не са извършени корективни действия 
поради следните съображения:  

/Посочват се съображенията на съответния ръководител на одитираната 
структура/дейност за непредприемането на препоръчаните действия./ 

Непредприемането на корективни действия ще бъде взето предвид при оценката на 
риска за планирането на одитната дейност през 20..... г.  
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4. Съществени констатации от предходния отчетен период, препоръки към тях и 
предприети действия  

/Тази информация се посочва в доклада по преценка на РВО – в случай, че 
ръководният състав на организацията е значително променен и РВО счита за уместно да 
запознае новите ръководители с направените съществени констатации от предходни 
отчетни периоди, за които не са предприети коригиращи действия от предишното 
ръководство./  

 
Част IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ 

ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  
 
Основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и 

контрол в организацията, направени в резултат на изпълнените одитни ангажименти, са 
следните: .................. 

 
Част V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН 

ОДИТ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 
 
/В свободен текст се описват какви са бъдещите цели на вътрешния одит, как те 

да бъдат постигнати, в това число конкретните нужди за ефективното изпълнение на 
дейността по вътрешен одит, като наемане на нов персонал, специализирани обучения и 
други/  

 
Част VІ. ДРУГИ 
............ 
 
 

Настоящият годишен доклад е изготвен в три еднообразни екземпляра, 
предназначени за ..................... /ръководителя на организацията/, за министъра на 
финансите и за звеното за вътрешен одит/вътрешния одитор.  

В Анекс 1, неразделна част от доклада, е представена Обобщена информация за 
дейността по вътрешен одит в  ............................................ /наименование на 
организацията/ за периода 01.01.20…. г. - 31.12.20.… г.  

В Анекс 2 (ако е приложим), неразделна част от доклада, е представена Справка за 
дейността по вътрешен одит, свързана със средства по фондове и програми на 
европейския съюз в .......................... /наименование на организацията/ за периода 
01.01.20…. г. - 31.12.20.… г. 

 
 
 
Дата: ................. 20........... г.                            Ръководител на вътрешния одит: 

                                              
/..................../    
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Анекс 1 към Приложение 34 към Глава VІ, том І 

 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В  ............................................ /наименование на организацията/  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.20…. г. - 31.12.20.… г. 

Попълва се и се подписва от ръководителя на вътрешния одит 
      
      

Наименование на организацията: 

Дата на изготвяне: 
Използвани съкращения: 
РВО - ръководител на вътрешния одит 
ВО - вътрешни одитори 
ЗВО - звено за вътрешен одит 
РО - ръководител на организацията 
ОА - одитен атгажимент 
ЗВОПС - Закон за вътрешния одит в публичния сектор 
МФ - Министерство на финансите 
ЦХЗВО - Централно хармонизиращо звено за вътрешен одит 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ  
Да Не Брой 

Бележ 
ки 

1 Минимална численост на ЗВО, съгласно ЗВОПС         

2 Утвърдена щатна численост на ЗВО към 31.12.20...г.         

3 Заети щатни бройки към 31.12.20 ... г.         
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 Акт за назначаване на РВО                                                                                                            
 Моля посочете в колона "Бележки" номер и дата на акта за назначаване на РВО - заповед, трудов 
договор.(в случай, че няма назначен РВО, отбележете в колонка  "не")  

        

4 

В случаите, когато не е назначен титуляр, моля посочете причините за това и има ли вътрешен акт, с който се възлага изпълнението 
на функциите на РВО на вътрешен одитор от ЗВО 

Утвърдени длъжностни характеристики за всички длъжности в ЗВО.                            
Ако сте отговорили с "Да", моля посочете в колона "Бележки", кога е извършена последната 
актуализация на длъжностните характеристики на служителите в ЗВО 

        

5 

Ако сте отговорили с "Не", моля посочете причините за това. 

6 Подписан Статут на ЗВО                                                                                                                   
Ако сте отговорили с "Да", моля посочете в колона "Бележки" дата на подписване на Статута на ЗВО 
от ръководителя на организацията 

        

6.1 Дата на последната извършена актуализация на Статута на ЗВО         
6.2 Дата/и на изпращане на копие на Статута в МФ.                                                                   

В колона "Бележки" посочете датата на изпращане на първоначално подписания Статут и дата/и на 
последваите му актуализации 

        

7 Стратегически план за дейността по вътрешен одит                                                                                                   
Моля посочете в колона "Бележки" дата на утвърждаването на Стратегическия план и дата на 
последната актуализация    

        

8  Годишен план за дейността по вътрешен одит за 20.....г.                                                                                          
Моля посочете в колона "Бележки" дата на одобряване на Годишния план и дата на последна 
актуализация    
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9 
План за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори                                                                
Моля посочете в колона "Бележки" датата на одобряването му от ръководителя на организацията          

10 
Програма за осигуряване на качеството на ЗВО                                                                                          
Моля посочете в колона "Бележки" дата на одобряването й от ръководителя на организацията и дата/и 
на актуализиране на програмата за осигуряване на качеството   

        

10.1 Брой на извършените вътрешни периодични оценки на качеството         
10.2 Брой на извършените външни оценки на качеството         
11 

Утвърдени вътрешни правила за дейността по вътрешен одит на ЗВО                                                                    
Моля посочете в колона "Бележки" дата/и на одобряване и актуализиране на вътрешните правила         

12 
Друга разработена методология, свързана с дейността по вътрешен одит  
Ако сте отговорили с "Да", моля да конкретизирайте в каква област са одобрените от РВО правила:         

ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

А. Одитни ангажименти 
Да Не Брой 

Бележ
ки 

1. Изпълнени одитни ангажименти                                                                                                                               
Моля посочете общия брой на одитните ангажименти за даване на увереност и консултиране, изпълнени 
през отчетния период. 

        

1.1. Одитни ангажименти за даване на увереност (общо т.1.1.2. + т.1.1.3.)         
1.1.1. планирани ОА         
1.1.2. изпълнени ОА         
1.1.3. в процес на изпълнение ОА         
1.2. Одитни ангажименти за консултиране (общо т.1.2.2. + т.1.2.3.)         
1.2.1. планирани ОА         
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1.2.2. изпълнени ОА, в т.ч.:         
1.2.3. в процес на изпълнение ОА         

  
Моля посочете какви са причините за актуализирането и неизпълнението на първоначално утвърдения Годишен план                                  
(може да посочите повече от един отговор) 

а) отказ от назначаване на експерт за одит на специфичнен процес/дейност   
        

б) намаляване фактическия брой на вътрешните одитори          
в) възложени от ръководството и изпълнени непланирани одитни ангажименти         
г) изпълнени непланирани одитни ангажименти         
д) използвани повече от планираните дни за стратегическо и годишно планиране         

е) използвани повече от планираните дни за изпълнение на отделните одитни ангажименти 
        

ж) използвани повече отпуски и болнични дни от планираните         
з) използвани повече дни за административна дейност от планираните         
и) използвани повече дни за обучение         
й) други (моля посочете ги)         

Б. Фонд работно време 

П
ла
н 

(д
ни

) 

О
тч
ет

 (д
ни

) 

О
тк
ло
не
ни

я 
(д
ни

) 

Б
р.

 о
ди
то
ри

 

2. Фонд работно време                                                                                                                                                       
Моля посочете в колона "Бр. одитори" броя на одиторите, за които са отчетените дни в колона 
"Отчет" 

        

2.1. Общо работни дни за всички вътрешни одитори в ЗВО         
2.2. Отпуски         
2.3. Болнични         



Глава 6. Докладване 

ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ    189 

2.4. Ефективен фонд работно време (т. 2.1. - т. 2.2. - т. 2.3.)         
2.5. Общо административни дейности         
2.6. Обучение и квалификация         
2.7. Изпълнение на одитни ангажименти         
2.8. Стратегическо и годишно планиране          
2.9. Други (моля посочете ги)         

В. Професионално обучение и развитие на вътрешния одит 
Да Не

Брой на 
обученията 

Брой 
одито
ри 

3. Професионално обучение и развитие на вътрешния одит                                                                                          
Моля посочете броя на обученията, на които са присъствали вътрешните одитори.                                       
Едно обучение може да се отнася до няколко от долу изброените области, моля посочете ги. 

        

3.1. Обучения в областта на финансовото управление и контрол, управлението (мениджмънт),управление на 
риска         

3.2. Специализирани обучения по вътрешен одит         
3.2. Обучения в областта на обществените поръчки         

3.3. Чуждоезиково обучение на вътрешните одитори          

3.4. Обучения по стандартите за управление на качеството         

3.5. Обучения в областта на информационните технологии         
3.6.  Други обучения:                                                                                                                                                             

(моля посочете в каква област са обученията)  
        

3.7. Планирани непроведени обучения и квалификации на вътрешните одитори                                                          
Ако сте отговорили с "Да" моля посочете причините за непровеждането на планираните обучения и 
квалификации на вътрешните одитори.                                                                                                                      
Може да посочите повече от един отговор.                               

        

а) недостатъчни финансови ресурси         
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б) не е разрешено/осигурено от РО участието на вътрешни одитори в планираното обучение         

в) неотложни ангажименти на вътрешените одитори         
г) участие на вътрешните одитори в непланирани обучения и квалификации          
д) други (моля посочете ги) 

        

Г. Резултати от изпълнението на одитните ангажименти 
Да Не Брой 

Беле
жки 

4. Одитирани области:                                                                                                                                                     
В колона "Брой" посочете общият брой на одитните ангажименти (за увереност и за консултиране), 
които са извършени в съответната област.                                                                                                              
Един одитен ангажимент може да се отнася до няколко одитирани области. 

        

4.1. Възлагане на обществени поръчки         

4.2. Управление на собствеността (държавна/общинска)         

4.3. Управление на човешките ресурси         

4.4. Управление и изпълнение на програмните бюджети         

4.5. Събиране на местни приходи (данъци и такси)         

4.6. Хуманитарни дейности (образование, култура, социални дейности)          

4.7. Управление на риска          

4.8. Консултантски ангажименти за участие в разработване на вътрешни правила в организацията и изразяване 
на становища по проекти на такива правила         

4.9. Капиталови разходи и ремонти         

4.10. Концесии         

4.11. Проекти, финансирани със средства от/по фондове и програми на Европейския съюз         

4.12. Информационни системи         
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4.13. Други (моля посочете ги)         

Д. Съществени констатации 
Да Не Брой 

Беле
жки 

5.  Съществени констатации, в т.ч.         
5.1. Нарушения на нормативни актове         
5.2. Идентифицирани индикатори за измами                                                                                                                     

Ако сте отговорили с "Да" посочете случаите на установени индикатори за измами          

5.3. 
Докладване на установени индикатори за измами:                                                                                                     
(посочете начина на докладването им, може да отбележите повече от един отговор)                                            

а) от вътрешен одитор на РВО         
б) от РВО на РО         
в) от РО на компетентни органи         

г) от РВО на компетентните органи         
5.4. Компетентни органи, на които са докладвани установени индикатори за измама                                                 

Моля посочете ги в колона "Бележки"         

Е. Препоръки 
Да Не Брой 

Беле
жки 

6. Препоръки, дадени от ЗВО            
6.1. Общ брой препоръки, в т.ч.:         
6.1.1. Препоръки по съществени констатации         
6.2. Препоръки приети от ръководството, в т.ч.:         
6.2.1. Препоръки по съществени констатации         
6.3. Препоръки проследени до 31.12.20...г., в т.ч.:         
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6.3.1. Препоръки по съществени констатации         
6.4. Препоръки, изпълнени от ръководството, в т.ч.:         
6.4.1. Препоръки по съществени констатации         
6.5. Актуализирани вътрешни правила, в резултат на изпълнени препоръки         

Ж. Друга информация свързана с дейността по вътрешен одит  Да Не Брой 
Беле
жки 

7. Случаи на ограничаване на дейността на ръководителя на вътрешния одит и вътрешените одитори                  
(Моля посочете в колона "Брой" колко такива случаи има, в колона "Бележки" направете кратко 
описание)          

8. Докладване на ръководителя на организацията адекватността на ресурсите за вътрешен одит                            
(Моля посочете, в колона "Бележки", по какъв ред и колко често докладвате адекватността на ресурсите 
за вътрешен одит)          

ІІІ. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

ОБЩА ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  

А
де
кв
ат
но
ст

 

Е
ф
ек
ти
вн
ос
т 

Бележки 
9. Моля посочете Вашите основни изводи за адекватността и ефективността на системите за финансово 

управление и контрол в организацията, по отношение на: 
      

9.1. Изпълнение на задачите и постигане на целите       
9.2. 

Идентифициране, оценяване и управление на рисковете от ръководството на организацията 
      

9.3. Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договорите       
9.4. 

Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация       
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9.5. 
Ефективност, ефикасност и икономичност на дейностите       

9.6. 
Опазване на активите и информацията       

ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

Предложения за развитие на дейността по вътрешен одит за следващия отчетен период 
Да Не Брой 

Бележ
ки 

10. Развитие на дейността по вътрешен одит за следващия отчетен период                                                                  
(може да посочите повече от един отговор) 

        
10.1. Запълване състава на ЗВО         
10.2. Увеличаване на числеността на ЗВО         
10.3. Подобряване на материалната база         
10.4. Повишаване квалификацията на вътрешните одитори в следните области:                                                             

(може да посочите повече от един отговор)         

а) вътрешен одит         
б) финансово управление и контрол         
в) информационни технологии         
г) чужди езици         
д) законодателството по обществени поръчки         
10.5. Други предложения за развитие на дейността по ВО (моля посочете ги)         
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Анекс 2 към Приложение 34 към Глава VІ, том І 

 
СПРАВКА 

 
за дейността по вътрешен одит свързана със средства по фондове и програми на 

Европейския съюз в 
 .................................................................................... /наименование на организацията/ 

 за периода 01.01.20…. г. - 31.12.20.… г. 
 Дейност Брой 

1. Одитни ангажименти за даване на увереност (общо ред 1.2 + ред 1.3)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд  
 - Оперативна програма ..........................  
   

1.1. - планирани (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд   
 - Оперативна програма ..........................  
   

1.2. - изпълнени (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   

1.3. - в процес на изпълнение (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   

2. Одитни ангажименти за консултиране (общо ред  2.2 + ред 2.3)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   

2.1. - планирани (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
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2.2. - изпълнени (общо)  

 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   

2.3. - в процес на изпълнение (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд   
 Оперативна програма ..........................  
   

3. Съществени констатации (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА (общо)  
 в т.ч. нарушения на нормативни актове  
 в т.ч. индикатори за измами   
 по ФАР (общо)  
 в т.ч. нарушения на нормативни актове  
 в т.ч. индикатори за измами   
 Структурни и Кохезионен фонд,   
 в т.ч. Оперативна програма ..........................  
 в т.ч. нарушения на нормативни актове  
 в т.ч. индикатори за измами   
   

4.  Препоръки, дадени от ЗВО (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   

4.1. Препоръки по съществени констатации (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   

4.2. Приети от ръководството (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   
 в т.ч. приети от ръководството препоръки по съществени констатации 

(общо) 
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 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   

4.3. - проследени до 31.12.20.... г. (общо)   
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   
 в т.ч. проследени препоръки по съществени констатации  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   

4.4. - изпълнени (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
   
 в т.ч. изпълнени препоръки по съществени констатации (общо)  
 в т. ч  
 по ИСПА  
 по ФАР  
 Структурни и Кохезионен фонд, в т.ч.  
 Оперативна програма ..........................  
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Приложение 35 към Глава VІ, том І 
ПРИМЕРЕН РЕГИСТЪР ЗА ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИКЛЮЧИЛИ ОДИТЕНИ АНГАЖИМЕНТИ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИНЕН/ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ 
 

 
 

 
 
 
 

 

Номер 
на 

доклад 

Дата на 
връчване на 
окончателен 

доклад 

Заглавие на 
доклада 

Съществена 
констатация 

Причина за 
пропуска/нарушението/слабост

та 

Дадени 
препоръки 

Текущо 
състояние Влияние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

       

 
 

       

 
.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

В Колона 1, 2 се посочва номера на одитния 
доклад/ докладна записка, с която е 
представен доклада и съответните дати 

В Колона 4 се описват 
съществените констатации 
от съответния одитен доклад

В колона 3 се посочва 
заглавието на доклада 

В колона 6 се посочват се дадените 
препоръки по отношение на 
съществената констатация

В колона 7 се описват какви действия са 
предприети по отношение на дадените препоръки, 
в т.ч решения на съответните ръководители да 
поемат риск и да не коригира съответното 
обстоятелство поради високи разходи или други 
съображения 

В колона 5 се посочва каква е причината за 
допуснатия пропуск/слабост/нарушение 
организации 

В колона 8 се посочва по какъв начин дадената 
препоръка добавя стойност при постигане на 
целите на организацията.  – например: 
Подобряване на предоставяните услуги на 
граждани и организации.
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Приложение 36 към Глава VІ, том І 
 

ПРИМЕРЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДНЕВЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
на  

................................................................ - ......................................... 
       (име                                                       длъжност) 

 
 
 
 

Одит 

Дата Ден Плани
ране 

Фактически 
проверки 

Доклад
ване 

Проследява
не на 

препоръки
те 

Администра
тивни 
задачи 

Обуче 
ние 

Контрол 
на 

качеството 
на 

одитната 
дейност 

Отпуск Болнич
ни 

Дру 
ги Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01 Януари 2007 г. Понеделник                       
02 Януари 2007 г. Вторник                       
03 Януари 2007 г. Сряда                       
04 Януари 2007 г. Четвъртък                       
05 Януари 2007 г. Петък                       
06 Януари 2007 г. Събота                       
07 Януари 2007 г. Неделя                       
08 Януари 2007 г. Понеделник                       
09 Януари 2007 г. Вторник                       
10 Януари 2007 г. Сряда                       
11 Януари 2007 г. Четвъртък                       
12 Януари 2007 г. Петък                       

За колони 3,4,5 и 6 се отбелязва номера на 
одитния ангажимент съгласно годишния 
план, по който е извършена работата 

Въвеждат се не 
повече от 8 ч 

Въвежда се вида оценка. Ако се извършва надзор върху 
изпълнението на ангажимента се отбелязва номера 
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Приложение 37 към Глава VІ, том І 
 
 
 
ДО 
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА 
ЗВО 
........................................................
(наименование на структурата) 

 
 

 
ДОКЛАД 

От ............................................................. – ........................................................... 
(име и длъжност на вътрешния одитор) 

 
 

Относно: Установени индикатори за извършени измами 
 
 

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ..............................., 
 
При извършване на планиран одитен ангажимент 

................................................................... (наименование на одитния ангажимент) в 

................................................................... (наименование на структурата, в която е извършван 
одитния ангажимент), на ............................................................ (наименование на 
дейността/процеса) се установи: 
...................................................................................................................................................... 

 
Като доказателство към установената констатация прилагам: 
......................................................................................................................................... 
 
Констатираните индикатори за измама се установиха от 

........................................................................... (име и длъжност на вътрешния одитор), на 

.................................(дата на която са установени). 
 
 
 
 
 
 

..................200.....г.,                               .................................................................... 
гр. .............................                                    (име и длъжност на вътрешния одитор) 
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Приложение 38 към Глава VІ, том І 
 
 
ДО 
Г-Н   ХХ 
МИНИСТЪР НА 
 ................................ 
(наименование на структурата) 

 
 

 
ДОКЛАД 

От ............................................................. – ........................................................... 
(име и длъжност на РВО) 

 
 

Относно: Установени индикатори за извършени измами 
 
 

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ..............................., 
 
 
При извършване на планиран одитен ангажимент ..................................................... 

(наименование на одитния ангажимент) в ....................................................... (наименование на 
структурата, в която е извършван одитния ангажимент), на 
............................................................ (наименование на дейността/процеса) се установи: 
......................................................................................................................................... 

 
Като доказателство към установената констатация прилагам: 
......................................................................................................................................... 
 
Констатираните индикатори за измама се установиха от 

........................................................................... (име и длъжност на вътрешния одитор), на 

.................................(дата на която са установени). 
 
Предвид изложеното, предлагам: 
......................................................................................................................................., 

което е Вашата компетенция / от компетенцията на 
.................................................................. (наименование на компетентния орган). 

 
Съгласно чл. 30 от ЗВОПС, като РВО съм длъжен да уведомя компетентните 

органи, в случай, че след проверка за изпълнение на дадените препоръки, 
ръководителят на организацията не е предприел предложените мерки. Срокът за 
изпълнение на мерките е 30 дни след, съгласно Наръчника за вътрешен одит в 
публичния сектор, което съм задължен да спазвам по силата на чл. 25 от ЗВОПС.  

 
 

 
..................20......г.,                 ............................................ 
гр. .............................                     (име и длъжност на РВО) 


