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ГЛАВА ПЪРВА 

ПРЕДПЛАНИРАНЕ НА ОДИТЕН АНГАЖИМЕНТ  
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Годишният план за дейността по вътрешен одит задължително следва да бъде представен за 
одобрение от ръководителя на вътрешния одит на ръководителя на организацията. Добра 
практика е ръководителят на вътрешния одит (РВО) да запознае и целия ръководен екип на 
организацията с планираните годишни ангажименти, както и да публикува графика за 
изпълнението им на вътрешната електронна страница. Така ръководителите на одитните 
единици, в които ще се извършва през годината одитен ангажимент, ще са подготвени за 
предстоящия одит. 
 
Годишното планиране е подробно разработено в Том І на Наръчника за вътрешен одит. 
 
Кога започва изпълнението на одитен ангажимент? 

Трудно е да се фиксира конкретна дата за началото на изпълнението на одитен ангажимент. 
Условно се приема, че това е встъпителната среща. Въпреки това работата по конкретния 
ангажимент започва по-рано с извършването на редица подготвителни работи. За вътрешните 
одитори това е така наречения етап на предпланиране на одитния ангажимент.  
 
На този етап вътрешните одитори анонсират ангажимента, изпращайки уведомително писмо, 
започват изготвянето на одитния план с преглед на целите, обхвата и ресурсното осигуряване 
и организират и провеждат встъпителната среща.  
 

I. АНОНСИРАНЕ НА ОДИТНИЯ АНГАЖИМЕНТ 
 
В срок от 2 до 4 седмици преди започването на планирания одитен ангажимент РВО следва да 
изпрати уведомително писмо до ръководителя на одитната единица, с което да го уведоми за 
предстоящия одит като посочи датата за откриване на ангажимента и имената на вътрешните 
одитори, които ще го извършат. С уведомителното писмо може да се поиска:  

 Предоставяне на допълнителна информация; 
 Определяне на лице за контакти; 
 Уточняване на датата за встъпителна/първоначална среща.  

 
За изготвяне на уведомително писмо може да се ползва – „Примерно уведомително писмо” 
(Виж Приложение 1). 
 

 
РВО трябва да планира и предостави на вътрешните одитори дни за извършване на 
всички необходими подготвителни дейности по одитния ангажимент. Подготовката 
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трябва да започне още по време на предишен ангажимент, т.е. получава се застъпване 
на одитните ангажименти. 

 

1. Преглед на дългосрочните планове  
 
В началото на подготовката на всеки одитен ангажимент вътрешните одитори, определени да 
извършат ангажимента, трябва да прегледат дългосрочните планове (стратегически, годишен, 
оперативен) на звеното за вътрешен одит (ЗВО). Целта на този преглед е вътрешните одитори 
да си припомнят защо този ангажимент е планиран, какви са мотивите и обосновката за това, 
каква е целта/целите и обхватът на ангажимента, както и времевия график и ресурсно 
обезпечаване, съгласно годишния план.   
 
РВО и вътрешните одитори следва да прегледат наличната информация (постоянното досие, 
резултатите от предишни одити, срещи и интервюта) както и да се запознаят с всички други 
относими документи преди изпращането на уведомителното писмо, тъй като в него трябва да 
се посочи каква допълнителна информация е необходима. За документиране на извършения 
преглед от вътрешните одитори към настоящия том от Наръчника е приложен работен 
документ „Документиране на прегледаната информация от членовете на екипа” 
(Виж Приложение 2). 
 

2. Искане за предоставяне на допълнителна информация  
 
Набирането на допълнителна информация е нужно не само за актуализиране на разбирането 
за одитната единица, но и за максимално информационно обезпечаване на ангажимента. 
Събирането на информация е от важно значение за първите години от дейността на Звеното за 
вътрешен одит, тъй като тогава необходимостта от попълване на постоянното досие е най-
голяма. На по-късен етап (след 4-5 години) искането за предоставяне на допълнителна 
информация може да се сведе само в искане за осъвременяването й.  
 
Източниците за допълнителна информацията са същите, които се ползват и за набиране на 
първоначалните данни за одитната единица по време на стратегическото и годишно 
планиране, като например:  

 стратегии и оперативни планове и реализацията им към момента;   
 нормативните и вътрешните актове, уреждащи или имащи отношение към 
дейността на одитната единица; 

 целите, които следва да бъдат постигнати от одитната единица; 
 организационната структура – допирни точки с други структурни звена или  
системи, разделение на отговорностите, длъжностни характеристики и др.; 

 редът и начинът на докладване и вземане на решения;  
 разработена стратегия за управление на риска, прилагана спрямо одитната единица; 
 правила за обработка на информация и ключови контролни дейности за правилното 
им функциониране; 

 счетоводната среда и прилаганата счетоводна политика; 
 прилаганите политики по отношение на персонала – в т.ч. липса на достатъчно 
персонал, структурни реорганизации;  
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 други относими документи - резултати и досиета от извършени предишни одити и 
други проверки, извършени от компетентните органи. 

 
На етапа предпланиране, вътрешните одитори събират допълнителна информация, 
съдържанието и обемът на която се определя в зависимост от наличната информация от 
стратегическото и годишно планиране.  

 Пример: 
 

Пример за набавяне на допълнителна информация: 
 Постоянното одиторско досие на организацията съдържа нормативен акт, който 
предвижда създаване на нови функции на одитната единица от определена дата в 
бъдеще. Ако към началото на ангажимента тази дата е настъпила, вътрешните 
одитори трябва да изискат допълнителна информация, свързана с новите функции.   

 
Характерът на необходимата допълнителна информация (документи или запознаване на място 
с материални активи/специфични дейности, получаване на сведения по даден въпрос чрез 
предоставяне на въпросници и анкетни карти, провеждане на интервюта и анкети с ключови 
лица) зависи от конкретните потребности за постигане на по-задълбочено и детайлно 
разбиране. При необходимост от получаване на допълнителна информация, в зависимост от 
нейния характер, може да се проведе директна среща с ключови лица от одитната единица 
или да се поиска информацията чрез уведомителното писмо за одитния ангажимент. 
Примерни въпросници за получаване на допълнителна информация са приложени към 
настоящия том от Наръчника – „Въпросник за разбиране на одитната единица” 
(Виж Приложение 3) и „Въпросник за състоянието на вътрешния контрол в одитираната 
едница” (Виж Приложение 4).  
 
Разликата в разбирането за одитната единица, придобито при дългосрочното планиране и 
разбирането за същата при планиране на одитен ангажимент може да се илюстрира по 
следния начин: 
 

Примерни въпроси за получаване на 
разбиране за одитната единица при 
стратегическо и годишно планиране 

Примерни въпроси за получаване на 
разбиране за одитната единица при на 

конкретен одитен ангажимент 
1. Колко структури и персонал са въвлечени 
в управлението на одитната единица? 

1. Какви промени са настъпили в персонала - 
заети ли са всички щатни бройки, има ли 
напуснали служители, какъв е техния брой и 
на какви длъжности са, каква квалификация 
и опит притежават новоназначените.  

2. Кои са основните специфични дейности на 
всяка структурна единица в организацията, 
очакват ли се някакви промени, какви са те и 
кога предстоят?  

2. Какви са резултатите и какво е текущото 
състояние на планираните промени в 
одитираната система? (Планирани промени) 
Възложени ли са инцидентно нетипични 
отговорности/дейности? Какви са причините 
за това? Какво е естеството на тези 
отговорности и резултатите от тяхното 
изпълнение? (Непланирани промени) 

3. Утвърдени ли са вътрешните правила, 3. Извършвани ли са промени във 
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които да регламентират специфичните 
дейности на всяка одитна единица в 
организацията? 

вътрешните правила, причината и тяхното 
естеството? 

 
РВО следва да опише ясно в уведомителното писмо каква точно допълнителна информация е 
необходима и по какъв начин следва да я получи. Във връзка с времевото ограничение на 
одитния ангажимент (броят дни са определени в годишния план), РВО трябва да посочи и в 
какъв срок очаква да получи информацията. Крайният срок трябва да предхожда датата, за 
която е планирано извършването на анализ на цялата информацията. (Виж т. ІІ, 1 Анализ на 
информацията). 

3. Определяне на лице за контакти 
 
Определянето на лице за контакт подобрява оперативността при изпълнението на всички 
етапи от одитния ангажимент. РВО може да посочи в уведомителното писмо до ръководителя 
на одитната единица какви очаквания има към това лице, като например:  

 да познава добре одитната единица;   
 да знае къде и какви документи се съхраняват, свързани с одитната единица; 
 да бъде упълномощено да получава и предава на вътрешните одитори документи и 
друг вид информация, изисквана за целите на одитния ангажимент; 

 да бъде експедитивно в изпълнението на задачите. 
РВО следва да посочи в уведомителното писмо срока, в който ще разчита на съдействието на 
лицето на контакти (този срок обикновено съвпада със срока на одитния ангажимент). Това е 
важно за правилната преценка на ръководителя на одитната единица за избор на лице за 
контакти и за избягване на напрежение между служителите.  
 

4. Дата за встъпителна среща  
 
РВО трябва да предложи на ръководителя на одитната единица да определи дата за 
осъществяване на встъпителна среща за обсъждане на целите и обхвата на  одитния 
ангажимент, както и на други въпроси, свързани с неговото извършване.  
 

Датата за встъпителна среща следва да се прецени много добре от РВО във връзка с 
дейностите, които трябва да се осъществят преди провеждането й!  

 
По преценка на РВО тази дата може да се определи и на по-късен етап. Последното е особено 
подходящо за случаите, в които РВО се затруднява да прецени след колко време ще е 
подготвен за срещата. Процедурата за уведомяване за откриване на одитен ангажимент следва 
да е разписана в Статута на Звеното за вътрешен одит.  
 

ІI. ПОДГОТОВКА И ИЗГОТВЯНЕ НА ОДИТЕН ПЛАН  
 
В одитния план се задават основните ориентири за изпълнението на целия одитен 
ангажимент. Подготовката и изготвянето на одитен план обхваща следните дейности:  

 Анализ на информацията за одитираната единица; 
 Преглед на целите на одитния ангажимент;  
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 Преглед на обхвата на одитния ангажимент; 
 Преглед на изпълнението на препоръките от предишни одитни ангажименти; 
 Ресурсно осигуряване и изготвяне на график;  
 Изготвяне на одитен план.  

 

1. Анализ на информацията  
При този анализ се използва:  

 цялата относима към одитната единица информация, която е събрана за целите на  
годишното и стратегическото планиране, въз основа на която е направена оценка на 
контролната среда и рисковите дейности/процеси и са дефинирани най-общо 
целите и обхвата на всеки конкретен одитен ангажимент, както и всяка друга 
относима към одитната единица информация, която към момента на започване на 
ангажимента е налична;  

 получената допълнителна информация, изискана в уведомителното писмо от РВО.  
 
Основната дейност при анализа на информацията е извършването на сравнение между 
първоначалната/наличната и получената нова информация с цел по-точното, детайлно и вярно 
определяне на целите и обхвата на одитния ангажимент, както и за идентифициране на нови 
рискове или промяна в съществуващата оценка за тях.  
 
Във връзка със задължението на РВО (или упълномощено от него лице) да осъществява текущ 
надзор по ангажимента, той следва да наблюдава как протича процеса на анализ на 
информацията. РВО трябва да създаде подходяща организация за достъп и запознаване на 
всеки вътрешен одитор от екипа с релевантната информация за одитната единица.  
 
За документиране на разбирането на одитната единица виж Том ІІІ от Наръчника за вътрешен 
одит. 

2. Преглед на целите на одитния ангажимент  
 
Целите на одитния ангажимент определят какво се очаква да бъде постигнато в резултат на 
изпълнение на ангажимента. В съответствие със Стандартите за вътрешен одит в публичния 
сектор за всеки един одитен ангажимент вътрешните одитори трябва да определят конкретни 
цели. 
 

221 – Цели на ангажимента 

Всеки ангажимент трябва да има конкретно определени цели. 

 
Дефинирането на целите започва на етап стратегическо и годишно планиране и продължава 
при планирането на конкретен одитен ангажимент. На етап стратегическо планиране се 
определят стратегическите цели на вътрешния одит. При годишното планиране се дефинират 
целите за всеки одитен ангажимент, посредством които вътрешният одит постига 
стратегическите си цели. При планирането на конкретен одитен ангажимент, общо 
дефинираните в годишния план цели на одитните ангажименти могат да се конкретизират и 
допълнят. 
 
В годишния план за дейността на ЗВО вътрешните одитори принципно дефинират целите на 
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одитните ангажименти като ги съобразяват с целите на организацията и ги насочват към 
важните и значими рискове. Обикновено одитните цели се отнасят до даване на увереност 
дали контрола осигурява: 

 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. 

 
Освен това Стандарт 221.У.1 изисква целите на одитния ангажимент да отразяват резултатите 
от предварителната оценка на рисковете, свързани с одитната единица (годишната оценка на 
риска). Целите и одитните процедури по ангажимента трябва да са насочени към рисковете, 
свързани с конкретната одитната единица. Ето защо е важно вътрешните одитори да имат 
добро разбиране за одитната единица. 
 
За по-голяма яснота в таблицата по-долу се посочват примери за цели, които се определят на 
различните етапи от дейността по вътрешен одит. 

 Примери: 
 
 
НА ЕТАП 

 

ПРИМЕРИ ЗА ЦЕЛИ 

 
І.Стратегическо планиране  

 

На този етап се определят стратегическите 
цели на ВО, които трябва да са 
специфични за всяко ЗВО в съответствие с 
целите на организацията. 

 

Стратегическите цели следва да бъдат 
измерими, т.е да съдържат критерии за 
изпълнение. 

(Виж глава IV от том І на НВО). 

 

І. Стратегически цели  

 

Цел 1: Подобряване на разбирането на 
ръководството за процеса по управление 
на риска и подпомагане при неговото 
въвеждане в организацията и 
усъвършенстването му. 

 

Цел 2: Укрепване на вътрешния контрол в 
организацията. 

(Виж глава IV от том І на НВО). 
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ІІ. Годишно планиране 

 

На този етап се дефинират целите за всеки 
одитен ангажимент. Те се определят на 
база посочените в т. І цели, но се отнасят 
до отделния одитен ангажимент. За да ги 
идентифицират, вътрешните одитори 
следва да си задават въпроса: „При 
наличието на така определените 
стратегически цели, какви трябва да са 
целите за конкретния одит?” На този етап 
вътрешните одитори могат да се фокусират 
върху 2-3 области от конкретния 
ангажимент и да определят целите във 
връзка с тези области. 

(Виж глава IV от том І на НВО). 

 

ІІ. Цели на одитен ангажимент в 
годишен план 

 
Одитен ангажимент за увереност № 1 - 
Да се даде увереност, че в одитната 
единица Х е установена адекватна и 
надеждна система за контрол върху 
събирането, опазването и управлението на 
личните данни. 

Одитен ангажимент за увереност № 2 
Да се даде увереност, че одитната единица 
Х работи в съответствие с изискванията на 
Закона за защита на личните данни при 
предоставяне на достъп до данните от 
трети лица. 

ІІІ. Планиране на конкретен одитен 
ангажимент  

На този етап, определените цели в 
годишния план могат да бъдат 
конкретизирани или модифицирани – 
уточнени, допълнени, добавени нови цели, 
в резултат на анализа на допълнителната 
информация. Трябва да се има предвид, че 
дефинирането на целите на одитния 
ангажимент се отнася към годишния план. 
Определените на този етап цели са 
единствено относими към конкретния и 
никой друг ангажимент. 

 

 

 

 

ІІІ. Цели на одитния ангажимента  

Одитен ангажимент за увереност № 1 

Да се даде увереност, че одитната единица 
Х е установила система за контрол върху 
събирането, опазването, управлението и 
унищожаването на личните данни 
(допълнение). 

Одитен ангажимент за увереност № 2  

1.Да се даде увереност, че одитната 
единица Х работи в съответствие с 
изискванията на Закона за защита на 
личните данни. 

2. Да се даде увереност, че вложените 
ресурси за защита на личните данни са 
разходвани по най-икономичния начин 
при спазване на изискванията за 
качествена защита на личните данни (нова 
цел). 

Дефинирането на целите на одитен ангажимент може да се илюстрира и със следния пример:  
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 Пример: 
 

Цели на одитен ангажимент на процеса по определяне, начисляване и 
изплащане на възнаграждения (ОНИВ) в организация Х: 

 
Одит на процеса по определяне, начисляване и изплащане на възнаграждения (ОНИВ)  
в организация Х 

Цели на одита: 

 Да се оцени дали процесът по ОНИВ функционира в съответствие с 
приложимото  законодателство, вътрешните правила и договори; 

 Да се оцени дали процесът по ОНИВ функционира така, че служителите да 
си получават заплатите коректно и на време; 

 Да се оцени дали процесът по ОНИВ функционира ефикасно и ефективно. 
 
Вътрешните одитори включват в одитния план целите, определени в годишния план и 
конкретизирани (при необходимост) на етап предпланиране. Тези цели се дискутират на 
встъпителната среща с ръководителя на одитната единица и направените коментари се 
отразяват в паметната записка от срещата (виж. т. ІІІ ”Провеждане на встъпителна среща”). 
 

Разбирането на одитната единица и дефинирането на целите на одитния ангажимент при 
годишното планиране и при планирането на конкретен ангажимент са взаимно 
обвързани. 

3. Преглед на обхвата на одитния ангажимент  
 

222 – Обхват на ангажимента 
Установеният обхват трябва да е достатъчен, за да обезпечи постигането на 

целите на ангажимента. 
222.У1 – При определяне обхвата на ангажимента трябва да се вземат предвид 

съответните системи, документация (записи), персонал и имущество, включително това, 
което се намира под контрола на външни за организацията лица. 

 
 

Обхватът на одитния ангажимент отговаря на въпроса какво и къде ще се проверява, за 
да се постигне целта/целите на одитния ангажимент. 

Целите и процедурите по одитния ангажимент определят обхвата на работа на вътрешните 
одитори. Обхватът на одитния ангажимент съдържа:  

 Области от одитната единица, които ще се проверяват (например при процедура по 
ЗОП това са вземането на решение за провеждането й, заявката, получаване на 
стоката и т.н.); 

 Мястото на извършване на ангажимента (структурата/структурите, които са 
ангажирани с одитната единица); 

 Одитен период; 
 Документи, досиета, активи, които ще бъдат проверявани. 

Ограниченията в обхвата на одитния ангажимент – това са фактори или събития, които 
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ограничават възможността на одитора да изрази независимо и професионално мнение по 
отношение на одитната единица. Ограниченията в обхвата могат да бъдат свързани с:  

 промени в стратегическия план – например: преместване/прекратяване/ включване 
на нови дейности на одитната единица; 

 ресурсите по отношение на персонала (брой и квалификация) и графика за 
изпълнение на одиторската работа; 

 част от одитната единица е подчинена на друга структура и ще бъде одитирана при 
друг ангажимент; 

 Други. 
В годишния план на ЗВО всеки одитен ангажимент има заложени цели и обхват, достатъчен 
за постиганто им. РВО трябва да се стреми обхватът на одитния ангажимент в годишния план 
да съдържа най-малко съществените области, които ще бъдат проверявани и мястото на 
ангажимента. Възможно е обхватът на одитния ангажимент в годишния план да бъде общо 
формулиран (например посочени са само структурите, в които ще се извърши одитния 
ангажимент). В такива случаи вътрешните одитори при планирането на одитния ангажимент 
трябва да конкретизират обхвата. 

 Пример:  
В годишния план на ЗВО е планиран ангажимент с цел оценка на системата за 
обществени поръчки за доставка на машини и оборудване. РВО е взел предвид 
предходни одити, свързани с тази система и е определил одитиран период за 
ангажимента последните 12 месеца. Към момента на стартирането на ангажимента 
Сметната палата приключва одит, в чийто обхват е включен процесът по определяне 
нуждите от доставка на машини и оборудване. 
Примерен обхват по отношение на одитния ангажимент за оценка на системата за 
обществени поръчки:  
1) За постигане на целта на одитния ангажимент ще се извърши проверка и оценка на 
следните процеси в системата за обществени поръчки в организация Х:  
- вземане на решение за провеждане на процедура; 
- изготвяне и одобрение на тръжна документацията; 
- определяне на състава на комисията; 
- оценка на предложенията (офертите), получени от кандидатите; 
- класиране на кандидатите (успели и неуспели);  
- сключване на договор.  
2) При планирането на одитния ангажимент на база на получената актуализирана 
информация РВО решава в обхвата да не се включва процесът по определяне на 
нуждите от доставка на машини и оборудване, т.к. одиторите на Сметната палата са 
проверили процеса и са дали препоръки за подобряването му, с които РВО е съгласен.  
3) Одитния ангажимент ще обхване провеждането на обществени поръчки за периода 
от 1.01.2007 г. до 31.12.2007 г. и ще се извърши в дирекция  „Обществени поръчки”, 
дирекция „Финансово стопанска дейност и управление на собствеността” и други 
(посочват се конкретно структурите в организация Х,  които са ангажирани с 
провеждането на обществени поръчки).  
4) За постигане на целта на одитния ангажимент, одиторският екип ще извърши 
проверка на оценителни доклади, предложения на успели и неуспели кандидати, 
сключени договори, документите от осъществен предварителен контрол за 
законосъобразност преди поемане на задължение и т.н. 
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4. Преглед на изпълнението на препоръките от предишни одитни ангажименти 
 
Прегледът на изпълнението на препоръките от предишни одитни ангажименти се прави на 
етап годишно планиране. Ако има проверки на същата одитна единица, извършени от външни 
одитори след годишното планиране,  РВО и вътрешните одитори трябва да прегледат 
докладите им. Тази преглед е необходим сега, тъй като резултата от него може да се отрази на 
броя дни за изпълнение на одитния ангажимент. 
 

 Пример:   
 
Ако се вземе решение за извършване на проверка в рамките на одитния ангажимент за 
изпълнението на препоръка от предишен одит за назначаване на квалифицирано лице за 
поддръжка на електронната система за защитна на личните данни, това ще отнеме брой 
часове/дни, които трябва да са се включат във времевия график за изпълнение на одитния 
ангажимент. 
 

5. Ресурсно осигуряване и изготвяне на график  
 

223 – Разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента 
Ръководителят на вътрешният одит трябва да определя подходящите ресурси, 

необходими за постигане на целите на ангажимента. Подбирането на персонал трябва да се 
извършва след оценяване на естеството и сложността на всеки ангажимент, срока на 
изпълнението му и наличните ресурси. 

 
 
В годишния план на ЗВО се съдържа информация за броя на одиторите, които ще извършват 
съответните одитни ангажименти. РВО на по-големите ЗВО в оперативния план разпределя 
поименно одиторите и лицето, осъществяващо надзор за всеки одитен ангажимент. В състава 
на одиторския екип по ангажимента се включват: 

 Вътрешни одитори, в т.ч. ръководителя на одитния екип; 
 Лица, осъществяващи надзор върху работата по ангажимента (РВО или друг 
вътрешен одитор, в случай, че РВО е делегирал осъществяването на текущ надзор 
на друго лице); 

 Външни експерти със специфична квалификация (ако се предвиждат). 
 
РВО може да прецени да промени броя на членовете на екипа от първоначално планираните. 
Причини за това решение могат да бъдат: 

 Съществена промяна на обхвата при планирането на одитния ангажимент; 
 Ангажираност на предвидените одитори с други ангажименти, поради забавяне в 
изпълнението им; 

 Отсъствие на член от екипа поради болест или други непредвидени обстоятелства; 
 Извършвани от член на екипа ангажименти за консултиране, които не са били 
първоначално планирани в годишния план; 

 Други причини. 
 
При изготвянето на график за изпълнение на одитния ангажимент РВО, респективно 
ръководителя на одитния екип, разпределя общия брой дни, заложени в годишния и 
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оперативен план, за всяка фаза от изпълнението на ангажимента (планиране, извършване на 
проверки и докладване). Броят дни за конкретна одитна работа на всеки одитор се определя в 
работната програма. 
 

По време на ОА целите, обхвата и времевия график могат да бъдат периодично 
преоценявани от РВО и актуализирани съгласно преоценката. Всяка актуализация 
трябва да бъде обоснована и обсъдена с ръководителя на одитираната система. 

 

6. Изготвяне на одитния план  
 Одитния план трябва да отговори на въпросите: 

 Какво ще се извършва? 

 Как ще се извършва? 

 Кога ще се извършва? 

 Кой ще го извършва? 

 Колко време ще се извършва? 

 
На този етап от планирането на одитния ангажимент вътрешните одитори изготвят част от 
одитния план и запълват със съдържание разделите касаещи: целите и обхвата на одитния 
ангажимент; ресурсното осигуряване.  
 

Работата по разделите от одитния план, касаещи оценката на рисковете в одитната 
единица, определянето на одиторския подход в резултат на извършените тестове за 
оценка на адекватността и ефективността на контролите, както и планирането на вида 
и обема на проверките, одитните техники и др. на този етап не е приключила и одитния 
план не може да бъде завършен.   

 
Добра практика е РВО да запознае ръководителя на одитната единица с целите и обхвата на 
ангажимента 2-3 дни преди провеждането на встъпителната среща, за да е подготвен за 
предстоящата дискусия и срещата да премине като обсъждане между партньори. Това може 
да стане по електронната поща или с писмо. 
 
 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА  
Провеждането на встъпителната среща с ръководителя на одитната единица (и с други 
ключови  лица) е важен момент от изпълнението на одитния ангажимент. Всички вътрешни 
одитори, участващи в изпълнението на одитния ангажимент, трябва да присъстват на срещата, 
за да бъдат представени от РВО на ръководството на одитната единица. РВО следва да 
проведе срещата като двустранна дискусия, тъй като получената информация от 
ръководството е от съществено значение за изпълнението на одитния ангажимент. Когато в 
обхвата на ангажимента се включват няколко структури, може да се наложи провеждане на 
отделни срещи с всеки ръководител.  
 
РВО представя на ръководителя на одитната единица:  
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 Ръководителя и членовете на одитния екипа. По предварителна преценка на РВО 
може да се обясни най-общо кой одитор каква дейност е планирано да извършва; 

 Целта/целите на ангажимента – съгласие от страна на ръководителя на одитната 
единица, че извършването на одитен ангажимент с така дефинираните цели ще е 
полезно за подобряването на одитната единица, изпълнението на задачите и 
постигане на целите й. Възможно е и ръководителя на одитната единица да 
предложи честично изменение на планираните или допълнителни цели, които по 
преценка на вътрешните одитори, могат да бъдат включени в целите на 
ангажимента; 

 Обхвата - ръководителят на одитната единица може да предложи мотивирано 
разширение/ограничение на обхвата, което след дискусия с РВО, може да бъде 
прието; 

 Необходимо е да се обсъди приблизителната крайната дата на одитния ангажимент, 
графикът за осъществяване на срещи с ръководителя и ключовите лица от одитната 
единица, процедурата по отчитане и докладване; 

 Други съществени въпроси за конкретния одитен ангажимент.  
 
В хода на срещата е необходимо да се получи мнението на ръководителя на одитната единица 
за проблемните области и ключовите рискове, т.е. за основните им опасения, свързани с 
постигане на целите им. Трябва да се дискутират и евентуалните планове за промяна – 
например за реорганизация, преформулиране на целите и други, които още не са отразени 
документално.  
Обсъдените по време на срещата въпроси, както и всички важни коментари, уточнения, 
допълнения, евентуални противоречия, резултатите от дискусиите и направените заключения 
следва да бъдат подходящо документирани, например в паметна записка, протокол и др. За да 
се документират точно всички важни моменти, е добре РВО предварително да натовари 
вътрешен одитор с протоколирането на срещата. Препоръчително е изготвеният документ 
след подписване от съответния одитор и РВО да се предостави на ръководителя на 
одитираната система за сведение. 

(Виж  Програма за откриваща среща – към Приложение № 1 - Уведомителното писмо) 

 

С провеждането на встъпителната среща се очаква да се поставят основите на добрият 
тон на сътрудничество между вътрешните одитори, ръководителя и служителите на 
одитната единица. 
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ГЛАВА ВТОРА 
 
ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНИ АНГАЖИМАНТИ 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Стандарт 220 „Планиране на ангажимент” изисква от вътрешните одитори при планирането 
на работата по ангажимента да имат предвид: 

 целите на дейността, която се проверява, както и механизмите, чрез които се 
контролира тяхното постигане; 

 съществените рискове, на които са изложени дейността, нейните цели, ресурсите и 
операциите, както и механизмите, чрез които потенциалното влияние на риска се 
поддържа в допустими граници; 

 адекватността и ефективността на системите за управление на риска и контрол на 
дейността в сравнение с релевантна контролна рамка или модел; 

 възможностите за извършване на значителни подобрения на системите за 
управление на риска и контрол.  

 
На етап планиране вътрешните одитори преминават стъпка по стъпка, следвайки 
изискванията на стандарта. 

I. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОДИТНАТА ЕДИНИЦА И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 
КОНТРОЛНИТЕ ЦЕЛИ 

1. Документиране на одитната единица  
Доброто разбиране на целите на дейността, която се проверява, както и механизмите, чрез 
които се контролира тяхното постигане, е от ключово значение за планирането и 
извършването на вътрешния одит.  
Документирането на одитните единици от одитната вселена се извършва от вътрешните 
одитори на етап стратегическо и годишно планиране. Това е дълъг процес на събиране и 
анализиране на информация за организацията и съставните й одитни единици. Тази 
информация е част от постоянното досие на ЗВО и се използва и при планирането на работата 
по конкретен одитен ангажимент.  
Документирането на одитната единица е също част от работния процес на одитния 
ангажимент. Целта е вътрешните одитори да: 

 идентифицират действащите действителни процеси/системи, в резултат на 
полученото задълбочено и детайлно разбиране за одитната единица и да ги 
документират; 

 документират взаимодействията и допирни точки с другите процеси/ системи; 
 осигурят основа за оценяване на степента, до която вътрешните контроли улавят, 
предотвратяват или коригират грешките. 

 
След като вътрешните одитори анализират наличната информация от постоянното досие, 
събрана за целите на стратегическото и годишно планиране, както и получената 
допълнително информация на етап предпланиране, следва да актуализират или да 
документират разбирането за одитната единица, ако това не е направено на по-ранен етап. 
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Изборът на метод или комбинация от методи за документиране на одитната единица е 
професионална преценка на РВО/ръководителя на одитния екип. За документирането се 
използват различни одитни техники, които могат да бъдат както описателни бележки (Виж 
Приложение № 5), така и органиграми, диаграми (flowcharts), др. Към документирането на 
одитната единица могат да се приложат и паметни записки от проведени интервюта.  
Методите за събиране на информацията по ангажимента и документиране на разбирането 
на одитната единица са разработени подробно в Том ІІІ на НВО. 
 

   ВНИМАНИЕ!  

   Документирайте действителната (действащата) одитна единица 
(система/процес/дейност), а не тази, която е разписана (заложена в актовете и 
вътрешните правила). 

 

2. Идентифициране на контролните цели (целите на одитната единица)  
 
Всяка одитна единица в организацията трябва да функционира за да постига определени цели, 
които допринасят за постигането на стратегическите и оперативни цели на организацията. 
Принципно целите на одитната единица следва да бъдат дефинирани от ръководството и това 
може да е направено формално (в правила или други документи) или неформално.  
 

ВНИМАНИЕ! 

Независимо от това дали са определени целите на одитната единица от ръководството 
(формално или неформално), вътрешните одитори следва да ги идентифицират и 
документират по подходящ начин. 

 
 
2.1. Какво е контролна цел? 
Целите на одитната единица са контролните цели за вътрешните одитори. Те се наричат 
контролни, тъй като насочват вниманието на одиторите към: 

 очакваните резултати, които трябва да постигне одитната единица; 
 рисковете, които застрашават постигането на резултатите;  
 контролите, необходими за минимизиране на рисковете и осигуряващи постигането 
на целите на одитната единица. 

 
Контролните цели – това са целите на одитната единица, идентифицирани от    
вътрешните одитори за всяка отделна стъпка/етап от дейността й. 

 
 
Контролните цели са ключов фактор за планирането на ефективен одитен ангажимент - база 
за идентифициране на рисковете в процеса и база за оценка на адекватността на контрола 
(контролните дейности), създадени да намаляват, да „управляват” риска.  
 
При идентифициране на контролните цели вътрешните одитори следва: 

 да преценят много внимателно какви одитни техники да използват, за да ги 
идентифицират (интервюта, въпросници, анкетни карти и др.); 
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 да обсъдят с ръководителя на одитната единица и/или други подходящи служители  
идентифицираните контролни цели. Целта на това обсъждане е да се потвърди 
разбирането на вътрешните одитори за същността, целите и начина на 
функциониране на одитната единица и се осъществи правилно планиране на 
одиторската работа.  
 

Важно е вътрешните одитори да постигнат съгласието на ръководството относно 
контролните цели преди да пристъпят към идентифициране на рисковете и оценка на 
контролните дейности. 

 
2.2. Как се определят контролните цели? 
Полезен начин за идентифициране на контролните цели е да се вземе под внимание как е 
организирана одитната единица (ето защо вътрешните одитори се нуждаят от добре описана и 
документирана одитна единица). Вътрешните одитори определят контролни цели като 
идентифицират целите на всяка отделна стъпка/етап от одитната единица.  
 
При идентифициране на контролните цели вътрешните одитори винаги трябва да се 
съобразяват с общите изисквания към контрола като: 
 

 съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; 
 надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната    информацията; 
 икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; 
 опазване на активите и информацията. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Би било полезно за вътрешните одитори, в началото на тяхната работа да се придържат 
към простото правило: една контролна цел за всяка една основна, ключова дейност 
(етап/стъпка) в одитната единица, въпреки че това правило не е абсолютно 
задължително! 

 
 
Друг алтернативен подход при определянето на контролните цели може да бъде групирането 
им в шест основни области: 

 организация; 
 правомощие (оторизация); 
 документиране и обработване на информацията; 
 документиране и обработване на активи; 
 защита (сигурност) на информацията и активите и др.; 
 потвърждаване. 

 
Тази рамка може да бъде използвана за определяне на контролните цели за одитната единици. 
За всяка област има списък със стандартни контролни цели. Списъкът може да се използва 
внимателно като помощно средство за идентифициране на контролните цели. Важно е да се 
запомни, че контролните цели могат да се използват за различни одитни единици и списъкът 
не би трябвало да се възприема като изчерпателен. 
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Вътрешните одитори трябва непрекъснато да мислят за допълнителни контролни цели, 
отразяващи специфичния контекст, в който функционира одитната единица. 
 

По-надолу в текста са дадени различни примери и възможности за определяне на контролните 
цели. Важно е да се разбере, че те подпомагат вътрешните одитори правилно да 
идентифицират рисковете и оценят контрола в одитната единица, което допринася за 
изразяване на увереност и постигането на целите на одитния ангажимент. 
 
За да установяват контролните цели, вътрешните одитори трябва да обърнат внимание на 
мястото на одитната единица в структурата на организацията. Например, в процеса за 
възлагане и изпълнение на обществени поръчки участват няколко структури: 

 структурата, която инициира доставките на стоки или услуги; 
 структурата, подготвяща и провеждаща процедурата за обществена поръчка; 
 структурата, отговорна за изпълнението на сключения договор (приема доставените 
стоки или услуги; 

 структурата, отговорна за плащанията и осчетоводяването. 
 
Въз основа на определените в примера структури следва да се идентифицират съответните 
контролни цели на дейностите при одит в системата за обществени поръчки: 

1) Отделът, който инициира извършването на доставка на стоки или услуги има 
задължение да анализира потребностите от доставки. Възможни контролни цели 
могат да бъдат: 

 Откриването и провеждането на процедурите за доставка на стоки и услуги да е 
навременно и само за необходими за организацията стоки и услуги; 

 Потребността от доставката на стоки или услуги да е реална и обществените 
поръчки да се инициират от компетентно/оторизирано лице. 

2) Отделът, който подготвя и провежда обществената поръчка има задължението да 
обяви поръчката, да проведе процедурата по избор на доставчик, да подготви 
сключването на договора. Възможни контролни цели могат да бъдат: 

 Всички необходими документи да са подготвени в съответствие с нормативните 
изисквания и в определения срок; 

 Процедурите да са проведени в съответствие с изискванията на законодателството 
и вътрешните нормативни актове; 

 Договорите да отговарят на заданието и да са сключени от оторизирано лице. 
3) Отделът, който отговаря за изпълнение на договора има задължението да 

контролира доставките с цел да се получат договорените стоки и услуги на 
правилната цена и при договорените условия. Възможни контролни цели могат да 
бъдат:  

 Доставяните стоки или услуги да са получени в договорените срокове, количество, 
качество и стойност; 

 Всички доставени стоки да се получават срещу документ, подписан от материално 
отговорното лице. 

 
4) Отделът, който отговаря за плащанията и осчетоводяванията има задължението да 

получава, проверява и плаща фактурите, както и да осчетоводява всички плащания 
по договорите пълно и точно. Възможни контролни цели могат да бъдат:  



ГЛАВА I.  ПОДГОТОВКА НА ОДИТНИЯ АНГАЖИМЕНТ                                
 

  
ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА    ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ  
ТТООММ  ІІІІ  ООДДИИТТЕЕНН  ААННГГААЖЖИИММЕЕННТТ       

24

 Да се изплащат фактури само за действително доставени стоки или услуги; 
 Платежните документи да са изготвени и подписани от компетентни лица; 
 Плащанията да се извършват към доставчика, с когото е сключен договора; 
 Плащанията да са отразени по съответния ред. 

 
Вътрешните одитори след като определят контролните цели следва да ги документират. За 
целта може да се използва работен документ „Контролни цели на системата” (Виж 
Приложение № 6). За всяка контролна цел, вътрешните одитори попълват работен документ 
„Връзка Рискове – Контроли и оценка за адекватност и ефективност” (Виж Приложение № 7), 
в който се документират идентифицираните присъщи рискове, въведените контроли 
(контролни дейности) и направената оценка за адекватността и ефективността им от 
вътрешните одитори. 
За документиране може да се използва и документът „Одит на системите” (Виж 
Приложение 9). 
 

II. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ 
 
Идентифицирането и оценката на риска се извършва от вътрешните одитори при 
дългосрочното планиране на дейността по вътрешен одит (стратегическо и годишно 
планиране - виж Глава ІV от том І на НВО) и при планирането на конкретен одитен 
ангажимент. При дългосрочното планиране вниманието на вътрешните одитори е насочена 
основно към рисковете, които могат да окажат влияние върху постигането на целите на 
организацията, докато при конкретен одитен ангажимент вниманието е насочена към 
рисковете, които могат да въздействат върху целите на одитната единица. 
 

Рискът е възможността да настъпи събитие, което ще повлияе върху 
постигане на целите на одитната единица. Рискът се измерва чрез два 
показателя – вероятност от настъпване и влиянието му върху постигане на 
целите. 

 
При дългосрочното планиране на дейността по вътрешен одит, както и при планирането на 
конкретен одитен ангажимент вътрешните одитори трябва да имат предвид, че всяка дейност 
съдържа риск. Този риск се нарича присъщ риск.  Присъщият риск е свързан с естеството на 
дейността, преди да са предприети мерки за въздействие върху влиянието и вероятността 
рискът да се прояви. Този риск е известен още като “бизнес риск”.  
 
Основна задача на вътрешните одитори е да оценяват адекватността и ефективността на 
контрола, въведен от ръководството, за ограничаване на присъщия риск, което ще осигури 
постигане на контролните цели.  
 
След като са получили разбиране и са определили контролните цели вътрешните одитори 
трябва да идентифицират присъщите рискове, които могат да повлияят върху постигането им. 
 

1. Идентифициране на рисковете в одитната единица 
Идентифицирането на присъщите рискове в одитната единица зависи преди всичко от 
разбирането, което вътрешните одитори са придобили за нея на предходните етапи и от 
техните професионални умения. При идентифицирането им, вътрешните одитори трябва да: 
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  обърнат внимание на важните за ръководството рискове в одитната единица като 
се запознаят с резултатите от управлението на риска от страна на ръководството. 
Вътрешните одитори трябва да насочат вниманието на ръководството към 
въвеждането или подобряването на процеса по управление на риска в 
организацията и да дадат подходящи препоръки в тази насока. Тези въпроси са 
разгледани и в Глава ІV на том І от НВО, както и в Насоките за въвеждането на 
управление на риска в организациите от публичния сектор. 

 категоризират рискове като вземат предвид вероятността за възникване на 
съществени грешки, нередности, несъответствия, измами и други. Например 
съществува ли вероятност от: 

• грешка - настъпване на грешки по време на изпълнението на процесите в 
одитираната система, грешки в съдържанието на съхраняваната 
документация; 

• измама - манипулиране на действия и информация за лично 
облагодетелстване, което може да остане незабелязано; 

• разкриване на информация - неоторизирано разкриване на информация 
или друг пропуск, който да доведе до загуба, объркване или друг 
недостатък; 

• нередност - загуба или разпадане, което ще направи трудно или невъзможно 
системата/процеса да функционира, загуба и увреждане на информация и 
документация; 

• неикономично, неефективно и неефикасно използване на ресурсите; 
• други. 

 
Идентифицирането на индикатори за измами, техниките и докладването им се разглеждат 
подробно в Глава VІ от том І и Глава VІІ от Том ІІІ на НВО.  
 

 използват информация за рисковете, придобита при извършване на консултантски 
ангажименти, свързани с одитираната система.  

 
Както вече е описано в т. І, 2.2 вътрешните одитори определят контролните цели, след което 
за всяка една контролна цел попълват отделен работен документ „Връзка Рискове – Контроли 
и оценка за адекватност и ефективност”. В този работен документ се отбелязват 
идентифицираните присъщи рискове, а по-късно се попълват и въведените от ръководството 
контроли/контролни дейности, тяхната оценка за адекватност и ефективност, както и 
установените слабости. Това ще улесни вътрешните одитори при определяне на вида и обема 
на проверките. 
Ако РВО е избрал етапът на планиране на одитния ангажимент да се документира с работния 
документ „Одит на системите”, вътрешните одитори го попълват в частта „Рискове, свързани 
със системата/процеса/дейността” (Приложение № 9).  
При идентифициране на присъщите рискове вътрешните одитори могат да използват 
методологията, издадена от Министерството на финансите, свързана с управлението на риска 
в публичния сектор и други добри практики в тази област. 
Препоръчително е вътрешните одитори да се стремят да идентифицират специфичните 
съществени рискове, насочени към контролните цели. Важно е да не се изпада в прекалено 
голяма детайлизация и разбиване на присъщите рискове, тъй като това ще затрудни 
правилното идентифициране на контролните дейности и планиране на проверките им.    
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2. Оценка на идентифицираните рискове в одитната единица 
Стандарт 220 изисква при планирането на ангажимента вътрешните одитори да вземат 
предвид съществените рискове в одитираната система. Това означава, че вътрешните одитори 
следва да оценят идентифицираните рискове и да ги класифицират. Тази оценка трябва да 
бъде обоснована и да бъде документирана подходящо.  
Целта на оценката на риска е да се извърши: 

 потвърждение за съществуващите оценени рискове; 
 преоценка на съществуващите рискове; 
 включване и оценка на новооткрити съществени рискове. 

 
В икономическата литература са описани различни подходи, използвани от вътрешните 
одитори за оценка на риска. 
При планирането на конкретен одитен ангажимент вътрешните одитори оценяват 
идентифицираните рискове чрез качествени показатели за вероятност и влияние (висок, 
среден, нисък), без да определят количествени стойности на критериите за оценка. Макар 
субективен, този подход е по-лесен и приложим и зависи от професионалния опит на 
вътрешните одитори. 
Документирането на оценката на риска се извършва в колона 1 „Риск” на работен документ 
„Връзка Рискове – Контроли и оценка за адекватност и ефективност” (Виж Приложение № 7) 
или в графа „Оценка на рисковете, свързани със системата/процеса” на документа „Одит на 
системите” (Приложение № 9). 
 

Добра практика е целият одиторски екип да участва в дискутирането и обсъждането на 
рисковете, за да се достигне до обективната им оценка.    

 

Как се оценяват рисковете на практика? 
 
За всеки идентифициран риск вътрешните одитори трябва да потърсят отговор на въпросите: 
„Каква е вероятността да настъпи този риск?” и „Ако настъпи, какво ще е влиянието за 
постигането на контролните целите?”. Рискът се оценява като „нисък”, „среден” или „висок” в 
зависимост от комбинацията на двата отговора. (Например: ако вероятността да настъпи 
определен идентифициран риск е ниска, но настъпването му би имало голямо влияние върху 
одитната единица, то рискът следва да бъде оценен като „среден”). 
 
Различните комбинации от „вероятност” и „влияние” и получаващата се оценка на риска са 
показани по два различни начина в таблица 1 и таблица 2. 
 
Таблица № 1 
 
ВЕРОЯТНОСТ  

ВЛИЯНИЕ 
НИСКА СРЕДНА ВИСОКА 

ВИСОКО Рискът е СРЕДЕН Рискът е ВИСОК Рискът е ВИСОК 
СРЕДЕНО Рискът е НИСЪК Рискът е СРЕДЕН Рискът е ВИСОК 
НИСЪКО Рискът е НИСЪК Рискът е НИСЪК Рискът е СРЕДЕН 
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Таблица № 2 
 

ОЦЕНКА НА РИСКА ПОКАЗАТЕЛИ  

Висока вероятност и високо влияние  

Висока вероятност и средно влияние  

ВИСОК РИСК 

Средна вероятност и високо влияние 

Висока вероятност и ниско влияние 

Средна вероятност и средно влияние 

СРЕДЕН РИСК 

 

Ниска вероятност – високо влияние 

Средна вероятност и ниско влияние 

Ниска вероятност и средно влияние 

НИСЪК РИСК 

 

Ниска вероятност и ниско влияние 

  

 
За по - голяма яснота по-долу подходът е илюстриран и графично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Приложение № 10 е представен друг подход, при който рисковете се оценяват чрез 
количествени стойности на критериите за оценка и се определят граници за класифициране на 
риска като висок, среден и нисък.  
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За да има съпоставимост на резултатите вътрешните одитори трябва да използват и 
прилагат един и същ подход за оценяване на рисковете по отношение на цялата одитна 
единица. 

 
В случай, че след оценката на риска резултатите се окажат съществено различни от тези при 
годишната оценка, по преценка на вътрешните одитори целите и обхватът на одитния 
ангажимент могат да се преформулират. 
 
Добра практика е вътрешните одитори и РВО да обсъдят идентифицираните рискове и 
тяхната оценка с ръководителя на одитната единица. Целта е да бъде постигнато съгласие, че 
именно това са рисковете, застрашаващи постигане на целите на одитната единица. В 
зависимост от резултата от тази среща, рисковете могат да бъдат преосмисляни, 
преформулирани и преоценени.  
 
Резултатите от оценката на риска се отразяват в колона 1 „Риск” на работния документ 
„Връзка Рискове – Контроли и оценка за адекватност и ефективност” (Виж Приложение № 7). 
 
 

   Защо е необходимо вътрешните одитори да оценяват риска? 
   За да могат да насочат вниманието си върху високите рискове – тези, които е голяма 
вероятността да настъпят и чиито влияние ще е много сериозно за одитната единица. 
За тези рискове вътрешните одитори трябва внимателно да идентифицират наличните 
контроли и да планират достатъчно проверки с които да оценят тяхната адекватност и 
ефективност.  

 
 

IIІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА КОНТРОЛИТЕ СРЕЩУ РИСКОВЕТЕ В 
ОДИТНАТА ЕДИНИЦА  
 

1. Идентифициране на контролите  
След идентифициране на контролните цели и присъщите рискове, които застрашават тяхното 
постигане вътрешните одитори преминават към идентифициране и оценка на съществуващите 
контролни дейности. 
Съгласно изискванията на ЗФУКПС ръководителите на всяко ниво в организацията са 
отговорни за изграждането, развитието и функционирането на СФУК, в т.ч. на контролните 
дейности като елемент на СФУК. Контролните дейности (наричани още контрол, контроли, 
контролни механизми и др.) са всички действия на ръководството, въведени с цел намаляване 
на негативното въздействие на идентифицираните рискове за постигане на целите на одитната 
единица. Или това са правилата, процедурите и действията, насочени към намаляване на 
рисковете за постигане на целите на одитната единица и на организацията като цяло и 
допринасящи за изпълнение решенията на ръководителите. 
 
 
 



ГЛАВА I.  ПОДГОТОВКА НА ОДИТНИЯ АНГАЖИМЕНТ                                
 

  
ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА    ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ  
ТТООММ  ІІІІ  ООДДИИТТЕЕНН  ААННГГААЖЖИИММЕЕННТТ       

29

 
212 – Контрол 
 

Вътрешният одит трябва да подпомага организацията при поддържането на ефективни 
контроли, като оценява тяхната ефективност и ефикасност и насърчава непрекъснато им 
усъвършенстване. 

 
212.У1 – Въз основа на резултатите от оценката на риска, вътрешният одит трябва 

да оцени адекватността и ефективността на формите на контрол, обхващащи управлението 
на организацията, оперативната дейност и информационните системи. Това включва:  

• съответствие със законите, подзаконовите, вътрешните актове и договорите; 
• надеждност и цялостност на финансовата и оперативната информация; 
• ефективност и ефикасност на операциите; 
• опазване на активите. 
 

 
 
Контролните дейности трябва да са подходящи, да функционират така както са планирани, да 
са ефективни по отношение на разходите, да са изчерпателни, разумни и свързани с общите 
цели на организацията. Контролните дейности се прилагат във всички функции, процеси и на 
всички нива в организацията. При въвеждането на контролните дейности, ръководителят 
трябва да вземе предвид очакваната полза от тях, както и разходите за въвеждането и 
прилагането им.  
Контролът трябва да бъде адекватен и ефективен, за да може да обезпечи предотвратяването и 
разкриването на значителни грешки, нередности, неправилни предположения и изчисления, 
както и други събития, които биха могли да доведат до неверни или подвеждащи решения. 
Вътрешните одитори задължително трябва да се съобразят с това основно изискване относно 
адекватността и ефективността на въведените контролни дейности. 
Контролните дейности условно се делят на: 

 превантивни - контроли, които пречат на възникването на нежелани събития; 
 разкриващи - контроли, които разкриват и коригират нежелани събития; 
 коригиращи - контроли, които поправят последиците от нежелани събития. 

На този етап от одитния ангажимент, вътрешните одитори трябва да установят контролните 
дейности, които са въведени от ръководството, съществуват на практика и имат отношение 
към рисковете в одитираната единица.  
 

Основни контролни дейности (контроли) са: 
 разделяне на отговорностите (процедури за одобряване/разрешаване, изпълнение, 
осчетоводяване и контрол); 

 делегиране на правомощия; 
 контроли за упълномощаване и одобрение; 
 правила за достъп до активи и информация (контрол върху достъпа), процедури за 
наблюдение (възлагане, проверка и одобрение); 

 процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията; 
 процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 
операции; 

 потвърждение; 
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 съпоставяне на данни (съгласуване); 
 проверка на текущото изпълнение; 
 преглед/проверка на процедури, дейности и операции (проверка на операции, 
процедури и дейности); 

 система за двоен подпис; 
 предварителен контрол; 
 правила за управление на човешките ресурси персонала; 
 контролни дейности, свързани с информационните технологии; 
 други. 

 

Този списък на контролните дейности не трябва да се възприема за изчерпателен. 
Полезни насоки по отношение на контролите са дадени в „Методически насоки по 
елементите на финансово управление и контрол”, „Указания за осъществяване на 

предварителен контрол” и „Насоки за въвеждане на управление на риска в организациите от 
публичния сектор”, издадени от министъра на финансите. 

 
След като контролните дейности бъдат идентифицирани, вътрешните одитори трябва да ги 
свържат със съответния риск, който покриват и да ги документират като ги впишат, 
включително кой и къде ги изпълнява (длъжностно лице и в коя структура/и) в графа 2 
„Въведени контролни дейности” на работен документ „Връзка Рискове – Контроли и оценка 
за адекватност и ефективност” (Виж Приложение № 7). Идентифицирането на контролните 
дейности има пряко и съществено влияние върху определяне обема на проверките. 
Респективно, информацията за установените контролни дейности се попълва в съответната 
част на документ „Одит на системите” (Приложение № 9). 
 

Описват се само съществуващите и работещи контроли, а не замислените и разписани 
такива. 

 
С напредването на ангажиментите вътрешните одитори трябва своевременно да съобщават на 
съответните управленски нива своите наблюдения, за да могат да се предприемат бързи 
действия за коригиране или смекчаване на последствията от установени несъответствия или 
слабости в контролните механизми. 
 

2. Връзка между рисковете и контролите, идентифицирани от вътрешния одит 
Вътрешните одитори трябва да определят доколко съществуващите в момента контролни 
дейности успешно биха могли да се справят с намаляването на идентифицираните рискове до 
приемливо ниво. Предвид това, основна цел на вътрешните одитори е да съпоставят 
идентифицираните контролните цели и контролните дейности, които са въведени от 
ръководството на организацията, спрямо идентифицираните рискове. Няколко са възловите 
въпроса, на които вътрешните одитори трябва да си отговорят: 

 Съществуват ли разписани контролни дейности, управляващи идентифицираните 
рискове (да се направят проверки за наличност);  

 Въведените контролни дейности подходящи ли са и спомагат ли за постигане на 
целите на одитираната единица (да се направят проверки за адекватност); 

 Наличните контролни дейности изпълняват ли се ефективно (да се направят 
проверки за ефективност). 
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Стандарт 212.У4 определя необходимостта от адекватни критерии за оценка на контролите, 
което предполага, че вътрешните одитори трябва да установят степента, до която 
ръководството е въвело адекватни критерии за определяне постигането на поставените цели и 
задачи. Ако вътрешните одитори установят, че тези критерии са адекватни, те трябва да ги 
използват в процеса на оценяване на контролите. Ако критериите не са адекватни, 
вътрешните одитори трябва да обърнат внимание на ръководството за това и могат заедно да 
разработят подходящи критерии за оценяване. 
 
В случай, че ръководството не е въвело система за управление на рисковете, т.е. не е 
идентифицирало ключовите рискове и не е определило нивото на риск, което би приело, 
вътрешните одитори, чрез ангажимент за консултиране биха могли да подпомогнат 
ръководството за идентифициране на ключовите рискове.  
 
Вътрешните одитори трябва да дискутират помежду си и да обсъдят идентифицираните 
контролни дейности, за да стигнат до увереност, че те са: 

 необходими; 
 други контроли няма да се извършват с по-малко разходи; 
 или 
 въведените контролни дейност са ненужни – например има контроли, които са 
наследени, но няма риск/дейност, която да контролират. 

 
При съпоставяне на идентифицираните рискове и контролни дейности е възможно 
вътрешните одитори да установят следните взаимовръзки: 

 за всеки риск има въведена една или няколко контролни дейности; 
 контролите са проектирани и въведени така, че с една контролна дейност се 
ограничава възможността за настъпване на няколко риска; 

 остават рискове, които не са покрити от контролни дейности. 
 
В случай, че вътрешните одитори използват документ „Одит на системите”, на този етап в 
него се попълва частта Контролни дейности и връзката им с идентифицираните рискове. 
(Приложение № 9). 
 
Естеството на функцията по вътрешния одит поражда задължение към одиторите, още на този 
етап от изпълнение на ангажимента, да насочат вниманието на ръководството върху 
съществените рискове, които не са покрити с контроли.  
При условие, че още на фаза планиране са установени слабости на контрола в одитната 
единица, те трябва да бъдат докладвани на ръководството незабавно, без да се чака 
изготвянето на одитния доклад. РВО следва да документира установените слабости (може да 
се използва „Документ за установяване и анализиране на проблем” – Приложение №11) и да 
ги представи на междинна среща с ръководството. На тази среща вътрешните одитори трябва 
да обсъдят с ръководството какви действия могат да се предприемат за ограничаване на 
установените проблеми. Резултатите от срещата също следва да се документират (например с 
паметна записка/протокол от срещата). 
 

3. Оценка на контролите срещу рисковете в одитната единица 
За да може вътрешните одитори да оценят доколко въведените контролни дейности се справят 
със съществуващите рискове до приемливо ниво, те трябва да ги оценят за  адекватност и 
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ефективност. Оценката на контролите се извършва от вътрешните одитри както на етап 
планиране, така и на етап извършване на фактически проверки. На етап планиране 
вътрешните одитори трябва да оценят адекватността и ефективността на контролите в 
няколко досиета/документа, избрани на случаен принцип. Резултатите, получени при тази 
оценка, са от съществено значение за определяне на одитния подход за изпълнение на 
ангажимента. 
 
3.1. Оценка на контролните дейности относно тяхната адекватност 
Оценката за адекватност на контролните дейности включва преценка на вътрешните одитори 
за дизайна на контрола, т.е. дали той е разположен на точното място, в точното време и по 
своята същност допринася за ограничаване на съответния риск до приемливите граници. 
Качеството на тази оценка до голяма степен зависи от компетентността, квалификацията и 
опита на вътрешните одитори. Отговорите на следните въпроси са от изключително значение 
при оценката за адекватност на контролите: 

 Подходящи ли са контролите - свързани ли са с контролните целите на одитната 
единица? 

 Необходими ли са контролите – често има контроли, които са наследени, но няма 
риск, който да покриват? 

 Разходите за контролите не превишават ли ползите от тях? 
 Разумни ли са - не съществуват ли други контроли, които да се приложат и да 
постигнат същия резултат с по-малко разходи; 

 Изчерпателни ли са контролите - покриват ли всички рискове или поне 
съществените? 

 Други. 
 
Оценката за адекватността на контролните дейности се вписва в документа „Връзка Рискове – 
Контроли и оценка за адекватност и ефективност” (Виж Приложение № 7), в колона 3 
„Адекватност на контролните дейности”. 
Ако вътрешните одитори преценят, че контролните дейности не са адекватни, те не следва да 
продължат с тестовете за ефективност. Възможно е да има случаи, при които е необходимо да 
се продължи с тестовете, с цел да се установи дали са допуснати грешки и да се определи 
обхвата им. 
Информацията, събрана чрез използването на вътрешно-контролните въпросници 
(Приложение 3 и 4) може да се използва за оценка на адекватността на контролите. 
Използването на са подходящи инструменти за идентификация на силните и слабите страни 
на контролите. 
 
3.2. Оценка на ефективността на контролните дейности 
Оценката за ефективност представлява отговор на въпросите: 

 функционират ли и в каква степен контролните дейности; 
 създадените контролни процедури (дори и те да са адекватни) прилагат ли се; 
 създадените контролни процедури (дори и да се прилагат) подходящи ли са и    
 ограничават ли рисковете.  

 
За да може вътрешните одитори да оценят ефективността на контролните дейности, те трябва 
да извършат проверки (тестване) на идентифицираните контролни дейности дали работят 
така, както са били замислени и дали постигат целите, т.е. вътрешните одитори трябва да 
направят тестове за съответствие. 
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Резултатите от тестването за ефективност на контролните дейности се вписва в колона 4 
„Ефективност на контролните дейности”, в документа „Връзка Рискове – Контроли и оценка 
за адекватност и ефективност” (Виж Приложение № 7), а в графата за „Референция към РД от 
извършени тестове” се описва чрез кои работни документи е извършено и документирано 
тестването на всяка контрола. 
 

IV. ИЗБОР НА ОДИТОРСКИ ПОДХОД - ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА И ОБЕМА НА 
ПРОВЕРКИТЕ 
 

1. Одиторски подход  
Одиторският подход е средството за постигане са целите на одитния ангажимент. Изборът 
на подхода, който ще използват вътрешните одитори по време на същинските проверки е 
резултат от полученото разбиране на одиторите за дейността и зависи от извършената оценка 
на риска и на контролните дейности. Определянето на одиторския подход (вида и обема на 
проверките) зависи от наличието и качеството на контролните дейности. 
 

Ключовият въпрос, на който винаги трябва да си отговарят вътрешните одитори при 
избора на подход е: какъв вид и колко на брой проверки трябва да бъдат извършени, за 
да се намали рискът да се достигне до грешни изводи. 

За да постигнат заложените си цели, вътрешните одитори трябва да планират и точните и 
достатъчно на брой проверки, които да им дадат увереност да формират мнение. 
 
Два са основните подхода, които използват вътрешните одитори при извършването на 
проверки: 

 Тестове на контроли (проверки за съответствие) – вътрешните одитори трябва да 
получат доказателства за съществуването и ефективното действие на контролните 
дейности и дали прилагането им е в съответствие с нормативните актове и 
вътрешните правила. Тестване на контроли се прилага, когато рискове са покрити 
от разписани контролни дейности и одиторите разчитат на тяхното действие и 
адекватност. Проверките за съответствие представляват съпоставка на фактически 
извършените процедури с описаните в нормативните актове и вътрешните правила; 

 Детайлни/съществени тестове – извършват се проверки за наличност и 
изрядност на документите. При детайлното тестване се цели да се получи 
увереност, че извършените дейности/процеси са документално обосновани, 
проследими и правилни. Чрез тези тестове вътрешните одитори установяват дали 
съществуват грешки и нередности. 

 

При изпълнение на одитен ангажимент обикновено се прилагат и двата подхода, тъй 
като слабости в контрола има в почти всяка одитна единица. 

Вътрешните одитори следва да имат предвид, че  изборът на детайлни тестове е 
изключение, а не е правило, тъй като няма система, в която да липсва каквато и да е 
контрола. 

 
Резултатите от тестовете на контролите и оценката за тяхната адекватност и ефективност, в 
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няколкото случайно избрани досиета, са изключително важни за вътрешните одитори. Тези 
резултати са в основата на избора на одиторския подход при извършването на фактическите 
проверки. Няколко са възможните хипотези, до които ще достигнат вътрешните одитори: 

 няма контрол;  
 има контрол, но той не е достатъчен;  
 има добър контрол.  

 

Видът и обемът на проверките, които одиторите трябва да планират се определят в 
зависимост от идентифицираните рискове и наличието и оценката на въведените 
контролните дейности. 

 
Възможният избор за определяне на вида и обема на проверките на вътрешните одитори е: 

 при условие, че е налице хипотезата, че няма контрол и вътрешните одитори са 
установили, че повече от един от идентифицираните рискове не е покрит с контролни 
дейности: в този случай те не могат да се доверят на контрола и планират детайлни 
тестове, като се съобразяват с разполагаемото време.  
При този вид проверки целта е да се установи до какви грешки и нередности е довело 
липсата на контрол. При ограничен времеви ресурс за извършване на достатъчно на 
брой тестове за установяване на грешки и нередности, следва да се стесни обхватът на 
проверките или, след консултация с ръководството на одитната единица, да се увеличи 
времето за извършването на детайлните тестове. Ако целта на одита е била насочена 
само към оценка на контрола, в този случай вътрешните одитори, без да извършват 
детайлни тестове, могат да докладват за рисковете и да препоръчат въвеждането на 
адекватни контроли.  

 при условие, че е налице хипотезата, че контролът е недостатъчен и вътрешните 
одитори са установили, че само един риск в одитната единица не е покрит от 
контролни дейности. В този случай те планират детайлни тестове при установения 
риск, непокрит с контролни дейности. Целта на вътрешните одитори при тези проверки 
е да установят доколко (в каква степен) това води до грешки и нередности, за разлика 
от проверките на наличните контролни дейности. При тези проверки целта на 
одиторите е да установят тяхната ефективност, т.е.  дали контролите работят така, 
както са били замислени и дали постигат целите (правят се тестове за съответствие); 

 при условие, че е налице хипотезата, че има добър контрол и вътрешните одитори 
са установили, че всички съществуващи в одитната единица рискове са покрити с 
надеждно разписани контролни дейности, то те планират ограничен брой проверки на 
тези дейности, чрез метода на извадките, за да установят ефективността им (правят се 
само тестове за съответствие). 

При планиране обема на проверките значение има професионалната и обективна преценка на 
вътрешните одитори. 
 

Често задаван въпрос от вътрешните одитори е: колко договори, досиета, документи 
трябва да проверим? 

Вътрешните одитори трябва да имат предвид следните фактори при планиране обема на 
проверките: 



ГЛАВА I.  ПОДГОТОВКА НА ОДИТНИЯ АНГАЖИМЕНТ                                
 

  
ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА    ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ  
ТТООММ  ІІІІ  ООДДИИТТЕЕНН  ААННГГААЖЖИИММЕЕННТТ       

35

 Естеството на контролите - ръчните контролни дейности трябва да бъдат по-
задълбочено проверени, отколкото автоматизираните такива. Колкото по-сложен е 
един процес или нивото на компетентност на персонала, отговарящ за него е ниско, 
обемът на проверките следва да е по-голям; 

 Значение на контролите - ключовите контролни дейности, покриващи повече от 
един от идентифицираните рискове, трябва да бъдат проверявани с приоритет и с 
повече проверки; 

 Финансова тежест - приоритетно се проверяват контролните дейности, покриващи 
частите от одитната единица, в които е съсредоточен повече финансов ресурс; 

 Честота на процесите/операциите - колкото по-динамичен и повторяем е един 
процес (респ. и контролите към него, толкова по-голям обем информация следва да 
провери вътрешният одитор, за да направи извод за ефективността на контролните 
процедури. 

 
В случай, че вътрешните одиторите решат да тестват част от цялата съвкупност, много е 
важно да се избере правилния подход за подбор на позициите (одитната извадка). Вътрешните 
одитори трябва задължително да документират по какъв начин и какъв е използвания подход 
при определяне на обема на проверките и позициите, които ще бъдат проверени при 
фактическите проверки. Документирането може да се извърши с паметна записка и/или друг 
работен документ. В настоящия том от Наръчника е приложен подходящ за това работен 
документ „Обобщение: контролни цели и рискове на системата, вид и обем на проверките, 
одитни процедури” (Виж Приложение 12). 
Ако РВО е определил използването на документа „Одит на системите”, в графа 
„Заключителни тестове за съответствие” се документира изборът на одиторски подход 
(Приложение № 9). 
 

Повече за извадките виж в Том ІІІ от Наръчника за вътрешен одит 

V. ИЗБОР НА ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ И ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ - 
РАБОТНА ПРОГРАМА И ОДИТЕН ПЛАН 
 

1. Избор на одитни процедури 
В резултат на полученото разбиране за дейността на одитната единица и извършената оценка 
на риска и на контролните дейности, въз основа на професионалната си преценка вътрешните 
одитори трябва да изберат подходящи одитни процедури, които ще използват, за да постигнат 
целите на ангажимента. 
 
Такива процедури могат да бъдат: 

 Физическо проучване; 
 Аналитични процедури; 
 Анализ; 
 Наблюдение; 
 Повторно изпълнение; 
 Тестове за съответствие;  
 Запитване и потвърждение; 
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 Съпоставка на данни; 
 Интервю; 
 Други 

Видовете одитните процедури и начините за прилагането им са подробно разработени в 
Глава ІІ на Том ІІІ от Наръчника за вътрешен одит – „Одитни процедури”. 
Документирането на избора на използването на съответните одитни процедури може да се 
извърши в работен документ „Обобщение: контролни цели и рискове на системата, вид и 
обем на проверките, одитни процедури” (Виж Приложение 12). 
 

2. Изготвяне на работни документи  

233 – Документиране на информацията 
Вътрешните одитори трябва да документират съответната информация, 

подкрепяща изводите и резултатите от ангажимента. 

 
В рамките на одитния ангажимент вътрешните одитори изработват различни документи, 
които отразяват получената информация, направените анализи и подкрепят констатациите и 
препоръките. Голяма част от документите, посредством които вътрешните одитори 
документират свършената от тях работа, се изготвят при планирането на ангажимента.  
 
2.1. Цел и същност на работните документи  
Всички работни документи по ангажимента се изготвят, с цел да се: 

 осигури принципна подкрепа на комуникациите по ангажимента; 
 подпомогне планирането, изпълнението и прегледа на ангажимента; 
 документират постигането на целите на ангажимента; 
 улеснят прегледите, извършвани от трети страни; 
 създаде база за оценка на програмата за качество на вътрешния одит; 
 осигури подкрепа в случаи на установени индикатори за извършени измами и 
водени съдебни дела; 

 подпомогне професионалното развитие на вътрешните одитори; 
 демонстрира съответствието на дейността по вътрешен одит със Стандартите за 
вътрешен одит в публичния сектор; 

 осигури база за усъвършенстване и доразразвиване на методологията по вътрешен 
одит в публичния сектор. 

 
2.2. Общи изисквания и реквизити 
Работните документи по ангажимента се изготвят от вътрешните одитори и се преглеждат от 
РВО или ръководителя на одиторския екип. РВО трябва да утвърди политики относно 
работната документация за различните видове осъществявани ангажименти, с цел 
унифициране на документацията. Стандартните работни документи може да подобрят 
ефикасността на работата по ангажимента и да улеснят нейното изпълнение. 
Работни документи по ангажимента следва да отговарят задължително на посочените по-долу 
изисквания:  
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 да идентифицират ангажимента и да описват съдържанието или предназначението 
на работния документ; 

 да са подписани и датирани от вътрешния одитор, който извършва работата; 
 да съдържат индекс или референтен номер; 
 да съдържат източниците на информация. 

За да покрият посочените по-горе изисквания, работните документи по ангажимента трябва да 
включват като минимум следните реквизити:  

 наименование на одитния ангажимент (код); 
 одитиран период; 
 наименование на одитната единица; 
 наименование на работния документ; 
 препратка към документите, от които сме извлекли информацията (референции); 
 вътрешният одитор, който е изготвил (попълнил) работния документ и датата, на 
която е извършена проверката/тестването; 

 името на РВО или друг вътрешен одитор, на който е възложен текущия надзор 
върху ангажимента и датата, на която е извършил прегледа; 

 цел на одитната процедура – посочва се например каква е целта на теста, който ще 
се извърши; 

 заключения на вътрешните одитори – те формулират заключенията от извършените 
тестове; 

 други. 
 
Работните документи за извършването на проверките не са строго регламентирани и 
стандартизирани. Единствено одитният план и одитният доклад имат съдържание, 
което е задължително съгласно ЗВОПС и Стандартите. 
Към настоящия наръчник са приложени образци на работни програми, контролни 
листа, таблици, документ за анализиране и установяване на проблеми и др., които са 
примерни. Вътрешните одитори не са длъжни да ползват образците във формите, 
посочени в настоящия том на НВО и могат да адаптират съответните работни 
документи към спецификата на конкретния ангажимент или да изготвят други работни 
документи. Основното, с което трябва да се съобразят вътрешните одитори са 
изискванията към работната документация и нейните реквизити. 

 
Повече информация за различните видове работни документи може да намери в Том III 
на Наръчника за вътрешен одит. 

3. Работна програма и одитен план  
3.1. Отговорни лица  
Одитният план и работната програма се изготвят от вътрешните одитори, определени да 
изпълняват ангажимента. В случай, че има определен ръководител на одитния екип, той 
следва да осъществи текущ надзор на качеството върху плана и програмата, след което да ги 
представи на ръководителя на вътрешния одит за одобрение. Ръководителят на вътрешния 
одит по своя преценка може да изиска промени или допълнения в плана и програмата преди 
одобрението им и стартиране на фактическите проверки. Всяка последваща промяна в плана и 
програмата трябва да бъде одобрявана от ръководителя на вътрешния одит.    
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3.2. Работна програма 
224 – Работна програма за ангажимента 
Вътрешните одитори трябва да изготвят работни програми за постигане на целите 

на ангажимента. Тези работни програми трябва да се документират. 
224.У1- Работните програми трябва да установяват процедурите за идентифициране, 

анализ, оценка и документиране на информацията по време на ангажимента. Работната 
програма трябва да бъде одобрена от РВО, преди да започне нейното изпълнение, като 
одобрение се изисква и за всяка следваща промяна в нея. 

 
Работната програма описва процеса на събиране, анализ, оценка и документиране на 
информацията по време на изпълнение на всеки етап от одитния ангажимент. Основните 
предимства на работната програма са: 

 осигуряване на ефективно разпределение между членовете на екипа на одитните 
процедури и задачи, които са необходими за постигане на целите на ангажимента;  

 надлежно документиране на извършената от одиторите работа и направените в 
резултат на това констатации, изводи и препоръки; 

 подпомага РВО при текущия надзор по ангажимента. 
Работната програма по ангажимента е препоръчително да съдържа: 

 описание на одитните процедури и задачи, които ще се изпълняват на всеки един 
етап от ангажимента; 

 отговорните за изпълнението им одитори; 
 сроковете за изпълнение; 
 работните документи за документиране на свършената от вътрешните одитори 
работа и на резултатите. 

Изготвянето на работната програма от вътрешните одитори или ръководителя на одитния 
екип, ако такъв е определен, започва още в началото на подготовката на ангажимента и следва 
да бъде финализирана преди изготвянето на одитния план.  
 
В Приложение 13 към наръчника е разгледан пример за работна програма по конкретен 
одитен ангажимент. Примерната работна програма не изчерпва одитните процедури и 
задачите, необходими за постигане на целта на ангажимента. В зависимост от сложността на 
одитния ангажимент ръководителят на вътрешния отид може да използва повече от една 
работна програма. Възможно е използването на работна програма за всяка една дефинирана 
цел на одитния ангажимент (виж Приложение 14). 
3.3. Одитен план  
Съдържанието на одитния план се определя в чл. 36 от ЗВОПС и Стандарт 220 „Планиране на 
ангажимента” и включва задължително следната информация: 

 цели на одитния ангажимент; 
 обхват на одитния ангажимент; 
 одиторски подход - вид и обем на проверките и одитни техники; 
 разпределението на ресурсите за изпълнение на ангажимента; 
 времетраене на ангажимента (график за изпълнението на одита) – планираните 
работни дни се разпределят за всеки етап от одитния ангажимент. 

Към настоящия наръчник е приложен образец на одитен план (виж Приложение 15). 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ 
 

I. СЪЩНОСТ  
Втората фаза от одитния процес е извършването на фактическите проверки.  Вътрешните 
одитори пристъпват към фактическите проверки, след като одитният план и работната 
програма са одобрени от РВО. Разпределението на задачите, вида и обема на проверките и 
одитните техниките за оценка на контролите, както и работната документация по 
ангажимента са определени и изготвени на етап планиране. По време на фактическите 
проверки вътрешните одитори: 

 изпълняват планираните тестове; 
 анализират и документират събраната информация; 
 обобщават резултатите от извършените проверки и оценяват остатъчния риск. 

II. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ  

1.Изпълнение на планираните тестове 
Вътрешните одитори извършат проверки като идентифицират, анализират, оценят и 
документират достатъчно информация, за да формулират констатации по поставените цели на 
одита, да направят изводи и да дадат препоръки за подобряване на дейността на одитираната 
единица. Те трябва да извършат всички планирани тестове, заложени в работната програма и 
одитния план за всяка попаднала в извадката единица. 
 
При извършване на проверките се съпоставя фактическото състояние на действащите 
контроли с очакваното състояние, зададено в изискванията на нормативните и вътрешни 
актове или определените критерии/стандарти. При извършването на проверки вътрешните 
одитори използват единен стандартен подход. Това означава, че за всяка попаднала в 
извадката единица се извършват еднотипни проверки. 
 

 Пример:   
 

В обхвата на ангажимента са 30 договора. Направена е извадка от 5 договора от цялата 
популация (от 30-те договора). При проверката на тези 5 договора вътрешният одитор 
проверяват едни и същи характеристики и попълват работни документи от един и 
същи вид.  

2. Документиране на тестовете 
В подготвените работни документи по ангажимента одиторите отразяват какво са проверили 
(счетоводни документи, досиета, договори и др.) и какво са установили. Работните документи 
се попълват и подписват от вътрешния одитор, извършил съответния тест и се преглеждат от 
РВО (ръководителя на одиторския екип). Текущият надзор на работата по ангажимента 
подробно се разглежда в Глава VІ на настоящия том на Наръчника за вътрешен одит. 
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Вътрешните одитори преценяват каква да бъде формата на работните документи, така че да се 
осигури ефективното и ефикасно извършване на проверките и тяхното документиране, като 
спазват минималните изисквания към работни документи по ангажимента вътрешните 
одитори могат да документират тестовете за всяка единица от извадката в отделни еднотипни 
работни документи или в един. Към настоящия наръчник са приложени примерни работни 
документи. (Виж Приложение №  16, 17 и 18). 
 
Подробно описани и примерни образци на най-често използваните работни документи могат 
да се намерят в Том III на Наръчника за вътрешен одит 

3. Промени в работните документи 
Възможно е на етап фактически проверки вътрешните одитори да установят факти, които 
налагат някои промени в одиторския подход, обема на проверките, времетраенето на 
ангажимента и състава на екипа, което ще доведе до промени и в работните документи по 
ангажимента, вкл. в работната програма и одитния план. Целта на такива промени следва да 
бъде насочена към подобряване и оптимизиране на работните документи. Промените трябва 
да бъдат обосновани от вътрешните одитори пред РВО и одобрени от него.  
 

 Пример:   
 

Промяна в одиторския подход може да се наложи в случай, когато на етап планиране 
вътрешните одитори са оценили контролните дейности като адекватни и са решили да 
извършват тестове на контролите (т.е. да оценяват доколко е ефективен контрола). За 
целта одиторите са подготвили работни документи, с които да тестват доколко 
разписаните контролни дейности се изпълняват на практика, така както са замислени. 
При фактическите проверки обаче, вътрешните одитори установяват съществена 
грешка или слабост в контрола при един от тестовете. 
 
Например: липсват подписите на оторизираното лице, задължено да изготви документа 
и на лицето, което трябва да осъществи контрол за пълнота, точност и правилност на 
документа. 
 
Тъй като пропускът е съществен, одиторите следва да проверят дали е еднократен или 
се повтаря и при други документи. За целта те продължават с планираните тестове за 
съответствие на контрола.  
 - В случай, че не открият повече пропуски в документите от извадката, те трябва да 
потърсят обяснение за допуснатата грешка и да обърнат внимание на ръководителя на 
процеса.  
 - В случай, че открият още пропуски при прилагането на контролните дейности те 
могат да направят извод за ефективността на контрола, но също така трябва да 
променят подхода си и да преминат към детайлни тестове (пълен преглед на 
документите и проследяване на действията), за да установят дали липсата на ефективен 
контрол е довела до грешки и нередности). 
 
В заключение: различни могат да са реакциите на вътрешните одитори в резултат на 
установените факти по време на извършването на планираните тестове. Важно е да се 
знае, че промяната в одиторския подход трябва да се обсъди и да се одобри от РВО. 
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Най-важният фактор, определящ подхода, е заложената цел на одита. В резултат на 
извършените проверки и събраните доказателства, вътрешните одитори трябва да са в 
състояние на изразят одиторско мнение по целта на ангажимента.   

 
В случай, че вътрешните одитори установят наличие на индикатори за измама може да се 
стига до съществени промени в ангажимента, тъй като е необходимо да се извършат 
специфични одитни процедури и тестове, за да се съберат достатъчно доказателства. 
Вътрешните одитори трябва да следват процедурата за докладване на индикатори на измами, 
разработена в Том І от Наръчника за вътрешен одит. 

4. Отчитане 
В работната програма по ангажимента са определени сроковете, в които вътрешните одитори 
следва да извършат съответните процедури и задачи. За да се осигури изпълнението на 
работния график, РВО по своя преценка може да въведе форма за отчитане на свършената 
работа за всеки един одитор или да използва предложения образец на работна програма (Виж 
Приложение № 14). 
 

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКА НА ОСТАТЪЧНИЯ РИСК  

1. Анализ и оценка на информацията  
 

232 – Анализ и оценка 
Вътрешните одитори трябва да основават изводите и резултатите от 

ангажимента на извършени подходящи анализи и оценки. 
 

 
За да извършат пълен и качествен анализ, информацията, която събират и преглеждат 
вътрешните одитори  трябва да бъде: 

 достатъчна - фактическа, адекватна и убедителна информация, при която всеки 
вътрешен одитор би достигнал до същите заключения, до които е достигнало 
звеното за вътрешен одит; 

 компетентна - информация, която е надеждна и най-достъпна чрез използването на 
подходящи техники по ангажимента; 

 уместна – информация, която подкрепя наблюденията и препоръките по 
ангажимента и е съвместима с целите на ангажимента; 

 полезна – информация, която помага на организацията да постигне целите си. 
 
За да постигнат заложените си цели, вътрешните одитори трябва да планират и извършат 
достатъчно на брой проверки, които да им осигурят стабилна основа за извършване на 
наблюдения и да им дадат увереност да формират мнение и даване на препоръки по 
ангажимента. 
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В хода на ангажимента се използват аналитични одиторски процедури, с цел проверка и 
оценка на информацията в подкрепа на резултатите от ангажимента. Аналитичните одиторски 
процедури осигуряват на вътрешните одитори ефикасно и ефективно средство за оценка на 
информацията, събрана в хода на ангажимента. Оценката е резултат от съпоставката между 
информацията и очакванията, установени или придобити от вътрешния одитор. 
 
1.1. Аналитични процедури - видове 
Аналитичните одиторски процедури може да включват: 

 съпоставка на информация за одитирания период с подобна информация за 
предишни периоди; 

 съпоставка на информацията за одитирания период с бюджетите; 
 изследване на взаимоотношенията между финансовата информация и съответната 
нефинансова информация (например, съпоставка между отразените разходи във 
ведомостите за заплати и промените в средната численост на персонала); 

 изследване на взаимоотношенията между отделни елементи на информацията; 
 съпоставка на информацията с подобна информация за други организационни 
звена; 

 съпоставка на информацията с подобна информация за областта, в която 
организацията осъществява дейността си. 

Конкретните аналитични одиторски процедури включват, но не се ограничават само до 
анализ на съотношенията, тенденциите или регресията, логически тестове, съпоставки между 
периоди, съпоставки с бюджети, прогнози и външно-икономическа информация. Аналитични 
одиторски процедури могат да се извършат, като се използват парични суми, действителни 
количества, съотношения или проценти.  
 

Аналитичните одиторски процедури се  използват на всеки етап от изпълнението на 
одитния ангажимент, а не само при фактическите проверки. Те могат да подпомогнат 
вътрешните одитори при идентифицирането на условия, които може да изискат 
последващи проверки. 

 
1.2. Степен на използване на аналитичните процедури 
Вътрешните одитори трябва да вземат предвид изброените фактори, преди да вземат решение 
в каква степен и доколко сложни  аналитични процедури да използват: 

 значението на одитната единица;  
 оценката на риска и ефективността на управлението на риска в одитната единица; 
 адекватността на системата за финансово управление и контрол; 
 наличието на надеждна финансова и оперативна информация, подходяща за 
съпоставки; 

 наличието на информация за сектора, в който работи организацията; 
 доколко други изпълнени процедури по ангажимента подкрепят резултатите от 
анализа. 

 
След като извършат оценка на тези фактори, вътрешните одитори трябва да преценят дали е 
необходимо да използват допълнителни процедури за одит за постигане на целта на 
ангажимента. 
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2. Обобщаване на резултатите 
След като ВО са извършили съответните тестове, анализи и оценки на информацията, те 
трябва да обобщят резултатите. Обобщаването на резултатите от проверките и тестовете 
зависи от използваните работни документи. 
В случаите, когато РВО е документирал системата/процеса, контролните цели, рисковете и 
тяхната оценка, въведените контролни дейности, тяхната оценка за адекватност и 
ефективност чрез работни документи Приложение 6 и 7, той следва да попълни колона 5 
„Грешки/слабости на контрола” в работен документ „Връзка Рискове – Контроли и оценка за 
адекватност и ефективност” и след това да ги пренесе в колона 1 „Грешки/слабости на 
контрола” на работен документ „Запис на слабостите” (Виж Приложение 8). 
Обобщаването на резултатите от тестовете може да се документират и с други работни 
документи (Виж Приложение 19 и 20). 
 
 

 Пример:   
В случаите, когато са използвани еднотипни работни документи за всяка една единица 
от извадката, е удачно резултатите да се обобщят в отделен работен документ. В този 
случай реферирането между документите е от изключителна важност и трябва да стане 
ясно кои работни документи са източниците на обобщената информация. 
Препоръчително е в края на всеки работен документ да се прави кратко 
обобщение/резюме на констатираното по отношение на проверената единица от 
извадката. 

3. Оценка на остатъчния риск  
В резултат на извършените проверки и оценката за адекватността и ефективността на 
контрола вътрешните одитори трябва да оценят остатъчния риск.   
 

Остатъчен риск е рискът в процеса, който остава да съществува и след 
предприетите действия от страна на ръководството за ограничаване на 
присъщия риск.  

 
Рискът във всеки процес или дейност (одитна единица) не може да бъде премахнат изцяло, 
освен ако дейността не бъде прекратена. Отговорност на ръководителя е да управлява риска 
по начин, който го ограничава до приемливо ниво и по този начин осигурява постигане 
целите на одитната единица. Задачата на вътрешния одит е да оценява адекватността и 
ефективността на контрола в одитната единица и да дава препоръки при необходимост от 
предприемане на допълнителни действия за ограничаване на риска. 
 

 Схематично представяне на остатъчния риск 
 
 
 
 

ППРРИИССЪЪЩЩ    ⇒⇒  ККООННТТРРООЛЛННИИ  ⇒⇒    ООССТТААТТЪЪЧЧЕЕНН  
РРИИССКК        ДДЕЕЙЙННООССТТИИ      РРИИССКК  
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Остатъчният риск също се класифицира като висок, среден, нисък. Оценяването на 
остатъчния риска е резултат от извършените тестове и установените слабости на контролните 
дейности, т.е. нивото на остатъчния риск зависи от оценката за адекватност и ефективност на 
контролните дейности: 
Вътрешните одитори следва да имат предвид следните предпоставки за наличие на висок 
остатъчен риск: 

 Липсват въведени контролни дейности за ограничаване на присъщите рискове; 
 Разписаните контролни дейности не са адекватни; 
 Контролните дейности не се прилагат ефективно на практика. 

 
В таблицата по-долу са дадени възможните хипотези за оценката на остатъчния риск: 
 

               Присъщ риск 

Контрол 
ВИСОК СРЕДЕН НИСЪК 

СИЛЕН НИСЪК НИСЪК НИСЪК 

ПРИЕМЛИВ СРЕДЕН НИСЪК НИСЪК 

СЛАБ ВИСОК ВИСОК НИСЪК 

 
Вътрешните одитори може да документират и обосновават своята оценка за нивото на 
остатъчния риск по подходящ начин. Документирането може да се извърши чрез попълването 
на графа „Оценка на остатъчния риск” в документ „Одит на системите” (в случай, че 
възприето неговото използване). 
Оценката на остатъчния риск е необходима за правилното формулиране на изводите и 
препоръките в одитния доклад. Препоръките следва да бъдат насочени към ограничаване на 
оценените като високи и средни остатъчни рискове до ниво приемливо за организацията. За 
рисковете, оценени като ниски, вътрешните одитори следва да информират ръководството, че 
те трябва текущо да бъдат наблюдавани и в случай на значителни промени в средата, в която 
функционира системата да бъдат преоценявани. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Докладването на дейността по вътрешен одит по общ начин е представено в Глава VІ, том 
І от Наръчника. В настоящата глава се разглежда докладването на резултатите като фаза 
от извършен одитен ангажимент за увереност, вкл. цели, потребители, отговорности, 
процедура по изготвяне и комуникация. Допълнително информация за тона и качеството 
на одитния доклад може да намерите в Глава ІV, том III от Наръчника за вътрешен одит.  
Докладването е най-подходящата възможност за вътрешния одитор да покаже как може да 
е полезен на ръководството, т.е. да докаже предназначението на вътрешния одит да носи 
полза, да подобрява дейността на организацията и да подпомага постигането на целите й.  
 

Внимание – неслучайно ЗВОПС и Стандартите формулират изискването за 
докладване по общ начин, като задължение да се докладват резултатите от одитния 
ангажимент на ръководителя на организацията.  
Следователно докладването не е равнозначно на одитен доклад, а включва всички 
дейности за комуникиране на резултатите от одитния ангажимент. За да бъде 
ефективен вътрешният одит, РВО и вътрешните одитори трябва в срещи и 
разговори обективно и компетентно да представят своите обосновани констатации, 
изводи и препоръки, за да убедят ръководството в необходимостта да се 
предприемат действия за коригиране на слабостите, подобряване на дейностите и 
постигане целите на организацията.   
В Наръчника се обръща голямо внимание на одитния доклад като текст, който 
обективира резултатите от съответния ангажимент, представлява писмената следа и 
във времето, след приключване на процедурите по докладването в рамките на 
одитния ангажимент, остава основен източник на информация за резултатите от 
него. 
Предвид горното всичко написано в настоящата глава за одитния доклад трябва да 
се съотнася и за докладването въобще, както и обратното. 

 

І. СЪЩНОСТ НА ДОКЛАДВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОДИТЕН 
АНГАЖИМЕНТ 

1. Цели на докладването 
Резултатите от цялостната работа по ангажимента се представят в одитен доклад. Добрият 
одитен доклад демонстрира компетентността и ползата от вътрешния одит. Ето защо РВО 
и вътрешните одитори трябва да положат усилия докладите от ангажиментите да са ясни, 
точни и добре структурирани. Информацията в одитния доклад следва да бъде 
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представена така, че потребителите на доклада да се убедят и разберат правилно 
направените констатации, изводи и препоръки.  
Основните цели на одитния доклад са: 

 да представи информация как функционира единицата – да се опише 
фактическото състояние, като се представят съществените факти, а не всичко 
видяно и проверено; 

 да даде оценка на одитната единица – да се направят обективни и независими 
изводи за адекватността и ефективността на вътрешния контрол и за 
необходимостта от коригиране на установените грешки и слабости; 

 да показва каква е ползата от вътрешния одит, т.е. да убеждава как трябва да се 
подобри одитната единица и да предизвиква действие от страна на 
ръководството на одитната единица; 

 да осигурява постоянен запис (писмена следа) за извършената работа от 
вътрешните одитори.  

 
Добрият одитен доклад: 
- съобщава - представя фактически твърдения за състоянието на единицата; 
- убеждава - съдържа логически и обосновани одитни констатации, изводи и 
препоръки; 
- постига резултат - насочва и подтиква ръководителите към действия за 
подобряване дейността на единицата.  
РВО носи отговорността за качеството на всеки одитен доклад, който трябва да 
бъде полезен и важен за потребителите, да постига заложените цели и да 
демонстрира компетентност.  

 

2. Потребители на одитния доклад  
 

240 – Представяне на резултатите 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да представя резултатите от 

изпълнението на ангажимента на ръководителя на организацията. 
244 – Получатели на резултатите от ангажимента 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да докладва резултатите от одита и на 

лицата, които имат отношение към тях и които следва да ги анализират внимателно.  
244.У1 – Ръководителят на вътрешния одит е отговорен за това крайните 

резултати от одита да стигнат до знанието на лицата, които имат отношение към тях и 
които следва да ги анализират внимателно  

 
2.1. Лица от организацията 
Съгласно ЗВОПС (чл. 18 и чл. 38, ал.1) и Стандартите (240) резултатите от ангажимент за 
увереност се докладват на: 

 ръководителя на организацията – РВО докладва на ръководителя на 
организацията, в която е създадено ЗВО, т.е. на прекия си ръководител; 



ГЛАВА I.  ПОДГОТОВКА НА ОДИТНИЯ АНГАЖИМЕНТ                                
 

  
ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА    ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ  
ТТООММ  ІІІІ  ООДДИИТТЕЕНН  ААННГГААЖЖИИММЕЕННТТ       

49

 ръководителя/ите на одитната единица – РВО представя доклада и на 
ръководителите на процесите/структурите, чиято дейност е одитирана; 

 Одитния комитет, ако има сформиран такъв – Одитният комитет се запознава и 
взима отношение по докладите от одитните ангажименти.  

 Например: 

 ЗВО извършва одит на дейността на дирекция в първостепенен разпоредител. 
Резултатите от ангажимента се докладват на директора на дирекцията и 
ръководителя на организацията - първостепенения разпоредител; 

 - ЗВО извършва одит на цялостната дейност на второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити. Резултатите от ангажимента се докладват на ръководителя 
на второстепенния разпоредител (ръководител на структура, чиято дейност е 
одитирана) и на ръководителя на организацията - първостепенния 
разпоредител);  

 ЗВО извършва одит на дирекция „Х” в първостепен разпоредител, която изготвя 
методология. Тази методология следва да се прилага от второстепен 
разпоредител. ЗВО проверява във второстепенния разпоредителри как се 
прилага методологията. Резултатите се докладват на ръководителя на 
първостепения (ръководител на организацията), директора на дирекция Х и 
ръководителя на второстепения разпоредител (ръководители на структури, 
чиято дейност се одитира); 

 ЗВО одитира един и същ процес, който се извършва в няколко второстепенни 
разпоредители (например 10 училища). На база оценка на риска при 
планирането на ангажимента вътрешните одитори могат да решат да извършат 
фактически проверки само в част от тези второстепенни разпоредители 
(например 4 училища). Резултатите от ангажимента трябва да бъдат докладвани 
на всички ръководители на второстепенни разпоредители от обхвата на одитния 
ангажимент, т.е. на 10-те директори на училища, както и на кмета на общината. 

 
Принципно изискване е РВО да докладва резултатите от одита на лицата, които 
могат да им осигурят необходимото внимание - т.е. на всички, които могат да се 
ползват от информацията в доклада и имат правомощия да осигурят изпълнението 
на препоръките от доклада. За всеки отделен одитен доклад РВО трябва 
внимателно да прецени и реши кои са тези лица.  

 
 Например: 

ЗВО планира в годишния план одит на процес във второстепенен разпоредител. 
Същият процес се извършва и в други второстепенни разпоредители. След 
приключване на одита резултатите се докладват задължително на ръководителя 
на организацията – първостепенен разпоредител и на ръководителя на 
второстепенния одитиран разпоредител (виж по-горе). РВО трябва да прецени 
дали част от констатациите, изводите и препоръките са от полза и за другите 
второстепенни разпоредители, които не са одитирани. Ако РВО прецени, че 
резултатите от одита са относими и полезни, той трябва да предложи на 
ръководителя на организацията съответната част от доклада (или целият 
доклад) да бъде изпратен на тези второстепенни разпоредители.  
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2.2. Външни за организацията лица  
241.У3 – При предоставянето на резултатите от ангажимента на лица извън 

организацията трябва да се посочат и ограниченията за разпространяването и 
използването им.  

 
244.У2 – Ако няма други правни изисквания, предвидени в закон или друг акт, 

преди представяне на резултатите на лица извън организацията ръководителят на 
вътрешния одит е длъжен: 

- да оцени потенциалния риск за организацията; 
- да се консултира с ръководството на организацията и правоспособен  юрист от 

организацията, в случай, че е уместно; 
- да контролира разпространението на резултатите, като ограничи тяхното 

използване.  
 
Резултатите от ангажимент може да се представят и на лица, които са външни за 
организацията, като например: 

 одитори от Сметната палата на Р България, ИА „Одит на средствата от ЕС” към 
МФ (одитен орган по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС) и други 
външни одитори, които по силата на нормативен акт или договор имат право на 
достъп до резултатите от одитните ангажименти, както и до цялата одиторска 
документация; 

 структури и лица извън организацията, в които вътрешните одитори са 
извършвали проверки по реда на чл. 23 от ЗВОПС – в тези случаи в зависимост 
от обхвата и резултатите от проверката РВО трябва да прецени каква част от 
доклада съдържа резултати, относими към тази структура и на които 
ръководителят й може да осигури необходимото внимание. Съответно на този 
ръководител следва да се представи само тази част от доклада, като преди това 
се получи одобрението на ръководителя на организацията. Възможно е РВО да 
прецени, че резултатите от проверката по чл. 23 от ЗВОПС не е необходимо да 
бъдат докладвани на ръководителя на външната организация. Вътрешните 
одитори обаче трябва да поддържат добра комуникация и в този смисъл добра 
практика е те да информират по подходящ начин съответния ръководител за 
резултатите от проверката по чл. 23 от ЗВОПС; 

 компетентни органи - при идентифициране на индикатори за измами и 
непредприемане на действия от страна на ръководителя на организацията, РВО 
трябва да докладва на компетентните органи (чл. 30 от ЗВОПС). Докладването 
на измами се разглежда в Глава VI, том I от Наръчника.  

Одитният доклад е документ за вътрешна употреба, затова е необходимо 
ръководителят на организацията да одобри предварително предоставянето му на 
външни лица, възможно е да се налага и консултация с юрист. Редът и начинът за 
достъп на външни лица до одитния доклад (и до одиторската документация като 
цяло) трябва  предварително да се регламентират в статута и/или други вътрешни 
правила на организацията. 

 
В случай, че одитният доклад съдържа съществена грешка или пропуск, РВО 
трябва да представи коригираната информация на всички лица, които са 

получили първоначалния доклад, в съответствие със Стандарт 242. 
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3. Отговорност за представянето на резултатите 
3.1 Отговорности на РВО 
 

 За одитния доклад  
РВО носи крайната отговорност за докладването на резултатите, вкл. за съдържанието на 
одитния доклад и професионалните преценки в него. За да изпълни тези свои 
отговорности, РВО следва да организира подходящ контрол на процеса по докладване и в 
частност на качеството на одитните доклади преди представянето им на съответните 
ръководители. Повече подробности виж в Глава VІ „Надзор върху работата по 
ангажимента” на настоящия том на Наръчника за вътрешен одит.  

 За комуникиране на одитния доклад с потребителите 
Единствено РВО докладва резултатите от одитния ангажимент на ръководителя на 
организацията, на ръководителя на одитната единица и на Одитния комитет, ако има 
сформиран такъв (чл. 28, т. 2 и чл. 38, ал. 1 от ЗВОПС).  
 

Финалният вариант на проекта на одитния доклад, както и самият одитен доклад, се 
подписват само от РВО и се представят на съответните потребители единствено от 
РВО.  

 
3.2. Отговорност на вътрешните одитори 
Под ръководството на ръководителя на одиторския екип (ако има такъв), вътрешните 
одитори от екипа участват съответно в изготвянето на проекта на одитен доклад. 
Изготвеният проект се представя от ръководителя на екипа на РВО за преглед и 
одобрение. В случай, че РВО изисква извършването на промени, такива трябва да бъдат 
извършени от екипа. В текущото досие може да остане проект, подписан от всички 
членове на одитния екип за изготвили и РВО за осъществен текущ надзор, но на 
съответния ръководител се представя проект (и по-късно одитен доклад), който се 
подписва само от РВО. 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОДИТНИЯ ДОКЛАД 
 
Изготвянето на точен, обективен, пълен и добре структуриран одитен доклад дава 
възможност на потенциалните му потребители да вникнат в изложената информация, 
намалява вероятността от неправилно тълкуване на одитните резултати, улеснява 
действията за изпълнение на дадените препоръки, както и последващото наблюдение 
върху това изпълнение. Допълнително информация за тона и качеството на одитния 
доклад може да намерите в Глава ІV, том III от Наръчника за вътрешен одит. 
 

241 – Критерии за представяне на резултатите 
При представянето на резултатите трябва да се посочат целите и обхватът на 

ангажимента, както и приложими изводи, препоръки и планове за действие. 
 
241.У1 – Окончателният доклад за резултатите от ангажимента трябва да 

съдържа цялостното мнение и/или изводи на вътрешния одитор, когато това е уместно.  
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241.У2 – Вътрешните одитори се насърчават да отбелязват доброто представяне 
на организацията при изготвяне на доклада за резултатите от ангажимента. 

 
 

За да отговаря на изискванията на ЗВОПС и Стандартите, проектът на одитен доклад 
трябва да съдържа: 

 резюме; 
 цели на одитния ангажимент; 
 обхват на одитния ангажимент;   
 констатации;  
 изводи; 
 препоръки.  

 
Одитните доклади се изграждат на принципа от общото към частното: те започват с 
общ преглед на резултатите от одита, след което се излагат събраните конкретни 
доказателства, въз основа на които се правят изводи и се дават препоръки.  

 
В настоящата глава следва стандартна структура на одитния доклад. За улеснение е 
приложен примерен образец на одитен доклад (виж Приложение № 22). 

1. Резюме  
1.1. Съдържание 
 

Резюмето представлява кратко, обобщено и балансирано изложение на целта, 
обхвата, одиторското мнение, съществените констатации, изводи и препоръки от 
одитния ангажимент.  

 
Относно съществени констатации виж Глава VІ „Докладване” на том І от Наръчника. За 
одиторското мнение виж по-долу т.2. 
 
Резюмето трябва да отговаря на следните изисквания: 

 Краткост - Текстът на резюмето трябва да е максимум 1,5-3 страници. От 
резюмето се реферира към останалата част от доклада, от където потребителят 
може да получи подробна информация.  

 Обобщеност - Всички основни моменти (но само те) от доклада се резюмират 
сбито. Целта и обхватът се описват в 1-2 изречения, за да разбере потребителят 
по-нататък дали и как са постигнати – т.е. да свърже целта и обхвата със 
следващите сбито резултати от одитния ангажимент и си даде отговор 
съответстват ли на целта (вкл. постигната ли е тя). Важните констатации, 
изводи и препоръки не следва да се копират или да се преразказват, а да се 
напишат кратко с други думи.    

 Балансираност – Както целият доклад, така и резюмето като част от доклада 
трябва да бъде балансирано и да отразява обективно останалата част от доклада, 
без да се дава субективно превес на едни факти и преценки за сметка на други. 
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Единствено значимостта на констатациите, изводите и препоръките трябва да е 
водеща при изготвянето на резюмето. 

1.2. Цел на резюмето 
Резюмето запознава ръководителя на организацията (министър, кмет, изпълнителен 
директор) с резултатите от одита, като акцентира върху оценката за одитната единица, 
съществените слабости и недостатъци/нередности, идентифицираните високи рискове и 
необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за подобряване на дейностите. 
 

Резюмето е синтезираният доклад – трябва да е подготвено и написано така, че топ-
мениджърите да го прочетат и разберат.  
Вътрешният одитор не бива да забравя, че ръководителят на одитната единица е 
заинтересован от цялата информация и детайлите на одитния доклад, докато 
ръководителят на организацията обикновено няма толкова време и е излишно да 
навлиза в подробностите. За него е важно да разбере каква е цялостната картина и 
общата оценка (обективна, независима) за одитната единица, какви са значимите 
проблеми и рискове, с които трябва да бъде запознат и какви действия предлага 
одиторът за тяхното ограничаване.  

2. Въведение  
2.1. Цел на ангажимента  
Във Въведението се посочват целите на ангажимента, за да разбере потребителят какво 
следва по-нататък. Когато е необходимо, се отбелязва защо е бил поет ангажиментът и 
какво се е очаквало да се постигне чрез него.  
2.2. Обхват на ангажимента  
Описват се одитираните дейности. Включва се и информация за проверявания период от 
време. Отбелязват се и свързаните дейности, които не са били обект на преглед. 
Характерът и обемът на осъществената работа по ангажимента също трябва да бъдат 
описани. Изброяват се членовете на одиторския екип и другите лица, участвали в одита 
(ако има такива). Всички случаи, в които е бил ограничен обхватът на вътрешния одит 
следва да бъдат отразени в тази част на въведението. 
2.3. Одиторско мнение  
То се изразява задължително и представлява независимата одиторска оценка за одитната 
единица. Мнението трябва да изразява само това, което може да бъде доказано по 
безспорен начини и може да бъде подкрепено от адекватни доказателства. Твърденията, 
включени в одиторското мнение, следва да са свързани единствено с целите на 
ангажимента. 
 

 Примери за одиторско мнение:  
 - Въз основа на резултатите от одитния ангажимент, ние считаме, че е създадена 
адекватна система за контрол върху дейностите на дирекция X и разписаните 
отговорности на дирекцията се изпълняват ефективно и ефикасно; 

 - По наше мнение процедурите по освобождаване и назначаване на служители в 
организация Х са добре организирани и, с изключение на констатираните 
закъснения при изплащане на обезщетения, се изпълняват ефективно и 
ефикасно; 



ГЛАВА I.  ПОДГОТОВКА НА ОДИТНИЯ АНГАЖИМЕНТ                                
 

  
ННААРРЪЪЧЧННИИКК  ЗЗАА    ВВЪЪТТРРЕЕШШЕЕНН  ООДДИИТТ  
ТТООММ  ІІІІ  ООДДИИТТЕЕНН  ААННГГААЖЖИИММЕЕННТТ       

54

 - По наше мнение, създадената организация за защита на личните данни не е 
надеждна, тъй като не са създадени необходимите ограничения за достъп до 
тези данни.  

3. Резултати от проверките 
 
Констатации 
Констатациите съдържат определени фактически твърдения. Информацията в тях следва 
да отразява обективно, точно и ясно установените обстоятелства. 
Констатациите, които са необходими, за да подкрепят изводите и препоръките на 
вътрешния одитор или да предотвратят тяхното изопачаване, трябва да бъдат включени в 
окончателните резултати от работата по ангажимента. По-маловажните констатации или 
препоръки може да се съобщят неформално.  
 

Резултатът от всеки вид извършена проверка трябва да намери отражение в одитния 
доклад.  

Констатациите и препоръките по ангажимента са резултат от процеса на съпоставка между 
действителното и очакваното състояние. Независимо дали има разлика между двете 
състояния, вътрешният одитор има основа, върху която да изгради своя доклад. Когато 
действителното състояние отговаря на критериите, при представяне на резултатите от 
ангажимента в доклада, вътрешните одитори следва да се възползват от Стандарт 241 У.2. 
Доброто представяне на одитната единица трябва да се потвърди  във всички такива 
случаи, предвид посоченото по-горе изискване резултатът от всеки вид извършена 
проверка (вкл. когато няма открити несъответствия) да се отразява в доклада.  
Констатациите, както и  препоръките, трябва да се базират на следните елементи: 

 Състояние, което е оценено по даден критерий – това е факт (или няколко 
факти), който одиторът е установил (действително състояние). Тази обективна 
действителност е установена чрез изпълнение на различни одитни процедури и 
е подкрепена от доказателства. В одитния доклад състоянието трябва да бъде 
описано точно, обективно и пълно. 

 Критерий, който осигурява базата за оценка – това е стандарт,  подкрепен от 
доказателствата, въз основа на който се определя дали една програма, задача 
или дейност отговаря на очакванията (очаквано състояние). Критерият се 
използва за оценяване на това, което се одитира (задача, дейност и пр.).  

Критерият може да бъде: 
- вътрешен за одитната единица - вътрешният критерий може да бъде извлечен от 
изготвени в самата организация вътрешни актове (правила, правилници, 
наръчници и други подобни документи); 
- външен за одитната единица - външните критерии се съдържат в нормативните 
актове, правителствени програми, в национални стратегии и др. За критерии 
могат да бъдат използвани и добрите практики на структури и организации със 
сходен предмет на дейност.  
За критериите виж и Глава Втора „Планиране на одитен ангажимент” в 
настоящия том на Наръчника. 
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 Причина - причината за несъответствието между критерия и състоянието 
трябва да се идентифицира и посочи (защо съществува разликата). Причината е 
връзката, подкрепена от доказателство, между наблюдаваното състояние на 
неприемливо изпълнение и желаното състояние (как е трябвало да бъде 
изпълнена работата). Причината дава обяснение за изпълнението под нивото на 
стандарта и за непостигането на целите; 

 
 Ефект от несъответствието – Това е рискът или излагането на риск 

(остатъчният риск) за организацията и за одитната единица, породен от 
разликата между състоянието и критерия.  Ефектът дава отговор на въпроса как 
се е отразило настъпило неизпълнение или некачествено изпълнение 
(неотговарящо на стандартите) на организацията. Одиторът прави оценка на 
настъпилите и/или евентуалните последствия върху организацията и 
изпълнението на целите й. Ефектът описва степента на рисковете, на които 
организацията е изложена или може да бъде изложена и поради това е онази 
част от одитния доклад, която може да убеди и подтикне ръководителя на 
организацията към предприемане на конкретни действия. 

Изводи  
Изводите представляват обобщение за ефекта, който установеното състояние на контрола 
може да има върху дейността на организацията, ако не се предприемат действия за 
неговото подобряване (или не се изпълнят дадените препоръки). В случай, че е налице 
съответствие между състоянието и критерия, може да се направи подходящ положителен 
извод и не се формулират препоръки. 
 

 Изводите, които се включат в доклада, следва да са ясно разграничими; 
 Те могат да се отнасят за целия обхват на ангажимента или за конкретни негови 
аспекти;  

 Изводите могат да включват (но не само) заключения относно това, дали 
оперативните или програмни цели на одитната единица съответстват на тези на 
организацията; дали тези цели са изпълнени; дали проверяваната единица 
функционира, както е предвидено; дали подпомага изпълнението на целите на 
организацията; 

 Изводите (както и препоръките) трябва да следват логически от направените 
констатации и да се подкрепят от тях. Изводите не трябва да съдържат нови 
доказателства;  

 Необходимо е изводите да са конкретни и недвусмислени. Силата на даден 
извод зависи от убедителността на подкрепящите го констатации и 
доказателства, както и от логиката, използвана при формулирането му. 
Изводите трябва да са напълно обективни и да се не влияят от лични 
пристрастия и предубеденост. 

 
Предварителното формулиране на изводите се извършва от членовете на одиторския екип, 
извършили съответните проверки, заедно с формулирането на съответните констатации 
още по време на фактическите проверки. Изводите се разполагат непосредствено след 
констатацията/ите, за която се отнасят.  
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Препоръки  
Докладът с резултатите от ангажимента трябва да съдържа и препоръки за възможни 
подобрения, коригиращи действия, както и такива за отстраняване на констатираните 
нередности, слабости и недостатъци в нея. 
 

  Препоръките трябва да са формулирани конструктивно и да следват логично и 
директно от констатациите и изводите – виж по-горе т.3 и 4. Констатациите и 
препоръките по ангажимента са резултат от процеса на съпоставка между 
действителното и очакваното състояние; 

 Препоръките трябва да са разбираеми, правилно адресирани и с разумни 
срокове за изпълнение; 

 Препоръките може да предложат различни подходи за коригиране или 
подобряване на дейността и да служат като указания за ръководството при 
постигане на желаните резултати; 

 Препоръките трябва да бъдат конкретни и точно да казват как да се отстранят 
констатирани слабости, грешки и нередности в одитната единица. Те трябва да 
посочват точно какво, как и от кого трябва да се извърши. В някои случаи може 
да е уместно в препоръката да се включи и срок за нейното изпълнение, 
например за препоръка, която адресира високорискова констатация и изисква 
предприемането на незабавни коригиращи действия в най-кратки срокове; 

 Одитните препоръки са най-убедителни и ефективни, когато отговарят на 
следните изисквания: 

- конструктивни и насочени към подобряване и усъвършенстване на 
изпълнението; 
- насочени към коригиране на причината, довела до възникването на 
установените проблеми; 
- ориентирани към предприемане на действия – да съдържат ясно и конкретно 
формулирани предложения за промяна, изменение или друг вид действие; 
- ориентирани към мерките, необходими за изпълнение на препоръките; 
- възможни, изпълними и практични; 
- икономически ефективни. 

Предварителното формулиране на препоръките се извършва от вътрешния одитор, 
извършил съответната проверка и/или установил пропуск, а включването им в проекта на 
доклад се извършва от ръководителя на екипа/РВО. Препоръките се разполагат 
непосредствено след констатацията, за която се отнасят. 
 

Установените високи рискове, непокрити от контролни механизми, следва 
задължително да се включат в одитния доклад. Информацията за тези рискове 
трябва да следва същата логическа последователност, както всяка друга 
информация в одитния доклад. Това означава, че за наличието на такива рискове 
трябва да са съставени съответните констатации, да са формулирани изводи и да са 
дадени препоръки.  
В доклада по ангажимента следва да се включат и констатираните постижения в 
работата на одитната единица, напр. положителни резултати след периода на 
предишния одитен ангажимент, последици от оптимизиране на контролните 
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дейности и други. По преценка на РВО този текст може да се включи както в 
резюмето, така и в останалата част на одитния доклад.  

 

ІІІ. СТЪПКИ НА ДОКЛАДВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
 
Докладването на резултатите от ангажимент за увереност преминава през следните 
основни стъпки: 

 Изготвяне на проект на одитен доклад (предварителен доклад); 
 Обсъждане и преглед на проекта на одитния доклад;  
 Заключителна среща с ръководството;  
 Изготвяне на одитен доклад; 
 План за действие.  

 

1. Изготвяне на проект на одитен доклад  
Вътрешните одитори и ръководителят на одитния екип, ако има определен такъв, изготвят 
проекта на одитен доклад (виж по-долу).  

По време на одитния ангажимент вътрешните одитори проверяват  обосноваността 
на констатациите и изводите, като ги обсъждат в работен порядък с отговорните за 
изпълнението служители. Целта на тази комуникация е постигане на пълнота и 
обективност на одитния доклад.  

За изготвянето на доклада вътрешните одитори използват информацията от работните 
документи и най-вече обобщените данни за резултатите от проверките, тестовете, 
анализите и оценките. 
В зависимост от избрания подход за документиране на проверките, за формулиране на 
констатациите, изводите и препоръките от вътрешните одитори могат да се използват: 

• работен документ „Таблица за обобщение на резултатите от извършените 
проверки” (Виж Приложение № 21); 

• работен документ „Запис на слабостите” (Приложение 8), при условие, че са 
използвани работни документи „Контролни цели” (Приложение 6) и „Връзка 
Рискове – Контроли и оценка за адекватност и ефективност” (Приложение 7). 

 
Принципно конкретният начин на работа в одиторския екип се определя от ръководителя 
на екипа в съответствие със законодателството, Стандартите и методологията, като 
текущо се наблюдава и коригира при нужда от РВО. Добра практика е конкретната рамка 
за организация на работата да се регламентира във вътрешните правила на ЗВО. 
Обикновено всеки одитор (вкл. ръководителят на екип) подготвя констатациите, изводите 
и препоръките по тестовете, които той е направил; ръководителят на екипа ги преглежда и 
изготвя цялостен проект на доклад, който предоставя на РВО. Добра практика е 
ръководителят на екип да обсъжда с одиторите, автори на съответните констатации, 
своето мнение за съдържателни, редакционни и формални корекции, с цел изготвяне на 
качествен проект на доклад. 
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2. Обсъждане и преглед  на проекта на доклад 
Ръководителят на одиторския екип/вътрешните одитори представя на РВО проекта за 
преглед. 
 

Проектът на одитен доклад, изготвен от вътрешните одитори, се представя 
задължително на РВО за преглед на качеството и одобрение.  

 
Ръководителят на одиторския екип (съответно вътрешният одитор) изготвя финален 
проект на одитния доклад, като отразява направените предложения на РВО и го 
предоставя за подпис на РВО. Редът за отразяване на бележките, дадени от ръководителя 
на одитния екип и след това от РВО  се регламентира във вътрешните правила на всяко 
ЗВО. Може да се използват паметна  записка, запис в текста на проекта на доклад или друг 
подходящ начин. 
След изготвянето на проекта на одитен доклад вътрешните одитори вписват включените в 
него препоръки в колона № 4 „Препоръки” от Таблицата с препоръки за подобряване на 
одитната единица (приложение към образеца на одитен доклад – (Виж Приложение № 
22). 

3. Заключителна среща  
3.1. Участници 
Резултатите от одитния ангажимент се обсъждат с ръководителите на одитната единица на 
заключителна среща, на която могат да присъстват и определени от него ключови 
служители. От страна на вътрешния одит задължително присъства РВО и по негова 
преценка вътрешни одитори от одиторския екип.  
 

Ръководителят на одитната единица и неговите служители не трябва да бъдат 
изненадани от резултатите, които са отразени в одитния доклад. Те предварително 
са запознати и с тях по време на ангажимента оперативно са дискутирани всички 
констатации, изводи и препоръки.  
Изключение от този начин на комуникация  се прави само в случаите, когато 
вътрешните одитори установят индикатори за измама. Повече информация  за 
докладването в тези случаи се  намира в Глава VІ на том І от Наръчника.  

 
Като продължение на ефективната комуникация от началото на одитния ангажимент,  
добра практика е финалният проект на одитен доклад да се изпрати преди заключителната 
среща на ръководителя на одитната единица, за да се постигне максимален ефект от тази 
среща. РВО следва да предвиди достатъчно време за подробно запознаване с доклада по 
реда и в сроковете, определени в Статута на ЗВО и/или вътрешните правила на ЗВО и 
организацията.  
 

РВО трябва да помни, че основен потребител на резултатите от одитните 
ангажименти е ръководителят на организацията. Винаги в случай на констатирана 
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значителна грешка, риск и/или индикатори за измама, РВО трябва да докладва на 
ръководителя на организацията, при това без да изчаква проекта на доклад или 
окончателния доклад.    

 
3.2. Обсъждани въпроси 
На заключителната среща РВО трябва да насочи вниманието на ръководството към най-
съществените констатации, изводи и препоръки и особено към дейностите, в които 
остатъчният риск е оценен като висок.  

По време на работата по ангажимента вътрешните одитори са постигнали 
единомислие по констатациите и изводите с одитираните. (Както беше посочено 
по-горе, изключение се прави само при индикатори за измама.) Констатациите и 
изводите се базират на установените факти и техния адекватен анализ и от тази 
гледна точка не може да има разногласия по фактологията и следващия от нея 
извод. Различие в мненията може да има единствено по нивото на остатъчния риск 
и по препоръчаните действия за неговото намаляване. Следователно по време на 
заключителната среща (разбира се, преди това също) РВО трябва да убеди 
ръководството и да постигне съгласие за това, че предвид констатираното, (1) има 
риск и (2) има нужда да се предприемат подходящи корективни действия за 
неговото намаляване. РВО в доклада предлага и конкретни мерки (препоръките) за 
това, но същевременно трябва да е отворен за други, по-адекватни предложения от 
страна на одитираните, ако са насочени към коригиране на проблемните 
обстоятелства. Препоръчително е предварително да се дискутира и постигне 
съгласие и по този въпрос, така че в доклада да влязат препоръки, с които 
одитираните вече са се съгласили и дори са започнали да изпълняват.  
В случай на несъгласия по рисковете и препоръките, РВО обективно представя 
различията и своята позиция пред ръководителя на организацията. Последният е 
единственият, оторизиран да реши какви корективни действия да се изпълнят чрез 
одобряването на плана за действие.  

Вътрешните одитори документират в паметна записка, протокол или друг подходящ 
работен документ обсъжданите въпроси, постигнатите съгласия, разногласията и 
въпросите, по които не е постигнат консенсус. Тази информация може да бъде 
представена на ръководството на одитната единица за потвърждение или сведение. 
 
3.3. Становище по доклад 
В случай, че ръководството има коментари по проекта на доклад, те следва да се 
предоставят на РВО писмено. Редът за комуникиране на проекта на доклад, както и 
възможността в определен срок ръководителите на одитните единици и ръководителят на 
организацията да дават писмено становище, следва да бъдат определени в Статута на ЗВО 
и съобразени с вътрешните правила на организацията.  
Коментарите на ръководството по дадените препоръки следва да се впишат в колона 5 от 
Таблицата с препоръките – приложение към доклада. 
 

Внимание: Вътрешните одитори трябва да разграничават същинското представяне 
на резултатите от дейността по документиране на представянето. Самото 
представяне на резултатите от одитния ангажимент трябва да стане по време на 
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лични срещи с ръководителя на одитната единица и с ръководителя на 
организацията. Завеждането на докладна записка с одитния доклад в деловодството 
(или друго подобно действие, различно от персонални срещи) не е достатъчен 
начин за комуникиране на резултатите и не отговаря на изискванията на 
Стандартите. 

 

4. Изготвяне на одитен доклад 
Одитният доклад представлява проекта на доклад с отразените в него промени, настъпили 
в резултат на приетите коментари на ръководителя на одитната единица или ръководителя 
на организацията. 
Получените отговори на ръководството по проекта на доклад се дискутират от РВО и 
всички членове на екипа, като за резултатите от обсъждането се изготвя паметна записка. 
РВО преценява дали и доколко коментарите ще доведат до промяна в проекта на доклада.  
Приетите коментари следва да се отразят в одитния доклад чрез изменение на съответните 
констатации, за които се отнасят, за да бъдат изложени вярно, точно и обективно всички 
факти относно даден проблем. Аналогичният вид корекции се извършват и за съответните 
изводи и препоръки. В доклада се описва кои коментари са приети и в резултат на това 
какви са промените в констатациите, изводите и препоръките на одиторите.  
РВО трябва да докладва на ръководителя на организацията незадоволителните 
отговори/действия на ръководителите на одитната единица. При непостигнат консенсус по 
проекта на доклад, РВО обсъжда резултатите с ръководителя на организацията, преди да 
бъде изготвен окончателният доклад, тъй като крайното решение за начина на коригиране 
на установените проблеми е на ръководителя на организацията (вкл. отговорността да не 
се предприемат корективни действия за намаляване на остатъчния риск). По тази причина 
крайната отговорност за изготвянето на плана за действие е на ръководителя на 
организацията. Тази отговорност се  реализира чрез одобряване на плана за действие от 
ръководителя на организацията, а техническото му изготвяне може да се извърши от 
ръководителя на одитната единица или друго лице, определено от ръководителя на 
организацията. В Статута на ЗВО следва да се регламентира кой технически изготвя 
проекта на плана за действие и в какви срокове.  Препоръчително е задължението за 
техническо изготвяне на плана за действие да се възложи на ръководителя/ите на одитната 
единица.  
Структурата на окончателния доклад следва тази на предварителния, като може да се 
добави допълнителна част за отразяване на коментарите на ръководителите и мнението по 
тях на РВО. Становищата на ръководителите се прилагат към окончателния доклад.  
Окончателният доклад се подписва от РВО, след което се представя на ръководителя на 
организацията и ръководителя/ите на одитната единица.  
Редът и начинът за докладване на резултатите от одитния ангажимент за увереност трябва 
да са конкретно регламентирани в Статута като процедури, конкретни длъжности на 
ръководителите, срокове, какво точно се представя и обсъжда.  

5. План за действие  
5.1. Обсъждане на плана за действие  
На заключителната среща вътрешните одитори обсъждат с ръководителя на одитната 
единица какви действия смята да предприеме за коригиране на установените слабост и 
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изпълнение на дадените препоръки. РВО следва да изтъкне на срещата важността на всеки 
установен пропуск, съответно на отправената във връзка с него препоръка, както и 
последствията за организацията, ако тя не бъде изпълнена. Вътрешните одитори може да 
подпомогнат ръководството при разработването на плана за действие, като насочат 
вниманието му към по-съществените действия и разумния срок, в който следва да бъдат 
предприети. 

Внимание: Вътрешните одитори трябва да обяснят ясно на ръководителя на 
одитната единица и служителите му, че целта на препоръките е не тяхното 
изпълнение само по себе си, а коригиране на негативните обстоятелства, които са 
установени.  
В този контекст е възможно ръководителят на одитната единица да предложи други 
действия, различни от препоръчаните от вътрешните одитори, които действия 
водят до постигането на желания ефект – коригиране на слабостите. РВО няма 
основание да не се съгласи с такива предложения, при условие, че те ще покрият 
адекватно установените високи рискове и са изпълними и икономични. 

 
5.2. Съдържание на плана за действие  
Образец на план за действие е приложен в края на том І от Наръчника за вътрешен одит 
(Виж Приложение № 24). 
Планът за действие съдържа:  

 Препоръки за отстраняване на установените слабости, грешки и 
недостатъци/нередности и подобряване на вътрешния контрол в одитна 
единица. Тази част от плана се попълва от вътрешните одитори;  

 Ответни действия, които ще бъдат предприети от страна на ръководителя на 
одитната единица за изпълнение на препоръките. Ако той вече е предприел 
действия по отстраняване на пропуските още в процеса на изпълнението на 
одитния ангажимент, това следва да се отбележи като ответно действие;   

 Срок, в който ще бъдат изпълнени препоръките;  
 Отговорно лице/лица за изпълнение на препоръките. 

 
Срокът за изпращане на попълнения план за действие от ръководителя на одитната 
единица се отразява в Статута на звеното за вътрешен одит.  
 

ІV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБЩИЯ РЕД НА ДОКЛАДВАНЕ  
 
По време на изпълнението на ангажимента вътрешните одитори могат да се натъкнат на 
съществени факти и обстоятелства, които се налага да бъдат докладвани на ръководството 
в момента на тяхното установяване. Такива обстоятелства могат да бъдат свързани с: 

 откриване на съществени проблеми и рискове в одитната единица – 
докладването на проблемите и рисковете на етап представяне на резултатите на 
ръководителя на одитната единица. В такива изключителни случаи резултатите 
трябва да се докладват междинно. За целта, вътрешните одитори  могат да 
използват „Документ за установяване и анализиране на проблема” (виж 
Приложение № 11); 
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 идентифициране на индикатори за измама – вътрешните одитори са задължени 
да докладват незабавно на РВО, който уведомява незабавно ръководителя на 
организацията и дава предложение за предприемане на мерки и уведомяване на 
компетентните органи (чл. 30, ал. 1 от ЗВОПС). Процедурата за докладване на 
измами се разглежда в глава VІ на том I от Наръчника за вътрешен одит. 
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ГЛАВА ПЕТА 

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПРЕПОРЪКИТЕ 

 

І. СЪЩНОСТ НА ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ 
Одитният ангажимент не приключва с изготвянето на одитен доклад, обсъждането на 
препоръките и представянето на плана за действие. Последната фаза на одитния 
ангажимент за увереност е проследяване изпълнението на препоръките (чл. 7, ал. 2 от 
ЗВОПС). 
 

250 – Мониторинг на напредъка 
Ръководителят на вътрешния одит трябва да изгради и поддържа система за 

мониторинг на статуса на резултатите, представени на ръководството. 
250.У1 – Ръководителят на вътрешния одит трябва да въведе процес за 

проследяване на резултатите и да се увери, че управленските действия са били 
ефективно осъществени или че ръководството е поело риска от непредприемане на 
действия. 
Основната цел на проследяването на препоръките е да се установи дали: 

 са предприети коригиращи действия;  
 желаните резултати са постигнати; 
 ръководителят на организацията e поел риска от непредприемане на 
коригиращите действия. 

 
Проследяването на резултатите е процес, при който вътрешните одитори определят 
адекватността, ефективността и своевременността на предприетите от 
ръководството действия по докладваните констатации и препоръки от 
ангажимента, включително такива, които са дадени от външни одитори или други 
лица. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

1. Предпоставки 
Фундаментални предпоставки за ефективен мониторинг са качеството на констатациите и 
препоръките и добре изградена система в ЗВО за мониторинг на резултатите, която 
включва: 

 регистър на дадените от ЗВО препоръки; 
 периодично получаване и оценяване на актуална информация за статуса на 
изпълнение на препоръките;  
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 комуникация до ръководителя на организацията и Одитния комитет, ако има 
сформиран такъв, за напредъка по изпълнение на препоръките, в това число  
незадоволителните отговори/действия и поемането на риск. 

2. Отговорност и процедура 
РВО отговаря за изграждането и поддържането на адекватна и ефективна система на ЗВО 
за мониторинг на резултатите, представени в одитните доклади. Системата следва да бъде 
изградена от РВО в съответствие с основните принципи на вътрешния контрол. Тя следа 
да бъде описана във вътрешните правила на ЗВО и/или Статута на ЗВО и да съдържа 
форма на регистър, отговорни одитори за попълване и актуализиране на информацията в 
него и за изпращане на писма до ръководителите на одитните единици, начин за 
докладване за напредъка по изпълнение на препоръките и др. 
 

3. Регистър на дадените от ЗВО препоръки 
РВО следва да създаде регистър за проследяване изпълнението на препоръките (Примерен 
образец на регистър на дадените от ЗВО препоръки – Приложение № 25). В регистъра се 
отбелязват: 

 Код (номер)/наименование на одитния ангажимент; 
 Установените слабости; 
 Дадените препоръки; 
 Ответни действия; 
 Определеният срок за изпълнението им; 
 Отговорно за изпълнението лице; 
 Срок за преглед на изпълнение на ответните действия; 
 Вътрешен одитор, отговорен за проследяването; 
 Планирани проверки за проследяване изпълнението на дадените препоръки 

(като самостоятелен одитен ангажимент или част от друг); 
 Други (по преценка на РВО; подходящо е например в регистъра да се предвиди 
и графа „забележки”). 

След всеки одитен ангажимент препоръките, ответните действия, сроковете и отговорните 
лица съгласно одобрения План за действие по изпълнение на препоръките се нанасят в 
съответните графи в Регистъра на дадените от ЗВО препоръки. Така още след 
докладването РВО планира проследяването на препоръките от одитния ангажимент, като 
анализира описаните по-долу фактори.  

4. Фактори за планиране на действията по проследяване на препоръките  
РВО трябва да планира действията на ЗВО по проследяване на препоръките, като вземе 
предвид следните фактори: 

 значимост на одитната единица;  
 относителното значение на констатацията и/или препоръката по ангажимента; 
 каква е оценката на остатъчния риск;  
 комплексен характер на коригиращото действие; 
 обем на дейностите и разходите за изпълнение на препоръката; 
 необходимия срок за внедряване на промените. 
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Преценете дали дадените препоръки са от съществено значение и изискват 
незабавно изпълнение и проследяване или могат да се обединят и да се провеят 
след изтичане на крайния срок на всички препоръки от определен ангажимент. При 
комплексни препоръки с няколко стъпки на изпълнение може да се планира 
проследяване след всяка стъпка. 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ 
 
РВО организира извършването на последващи действия за проследяване на препоръките 
чрез: 

 периодично изискване на актуална информация от ръководството за статуса на 
изпълнението на препоръките (чрез писмо); 

 извършване на проверки за изпълнението на препоръките като част от друг 
одитен ангажимент за увереност или отделен ангажимент. 

 

1. Получаване на актуална информация 
Като част от процеса за мониторинг на статуса на резултатите от одитните ангажименти, 
РВО създава организация за получаване на информация от ръководителите на 
одитираните системи за предприетите от тях действия по препоръките на вътрешните 
одитори.  
В Статута на ЗВО е препоръчително да се опише процедура, която регламентира 
задължение за ръководителите на одитните единици да изпращат периодично информация 
до РВО (например всяко тримесечие) за напредъка по изпълнение на препоръките, чийто 
краен срок не е настъпил. 
 

Добра практика е при представяне на резултатите от одитния ангажимент РВО да 
напомня за подаването на информация за статуса на изпълнение на препоръките и 
предвидените за това срокове съгласно Статута на ЗВО.  

 
За осъществяването на мониторинг на статуса на резултатите РВО следва да изпълнява 
следните дейности: 

 изпращат на съответните ръководители писма, с които да изискват 
предоставянето на актуална информация за изпълнението на коригиращите 
действия, съгласно плана/овете за действие. Препоръчва се писмото да се 
изпраща 1 седмица преди крайния срок за изпълнение на препоръката и 
информация да се изисква до датата, следваща крайния срок. Препоръчително е 
вътрешните одитори да напомнят за това на закриващата среща.  

 събират актуална информация за статуса на всички дадени препоръки от 
вътрешния одит;  

 могат да изискват по своя преценка от ръководителите на одитните единици да 
им представят и доказателства за изпълнението на планираните коригиращи 
действия.  
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Стандартите изискват от РВО да  се увери, че управленските действия са били 
ефективно осъществени. За да се направи такава оценка не е достатъчно 
проследяването на препоръките да се ограничи само до получаване на писмена 
информация от ръководителите. Такава оценка може да се извърши само чрез 
одитен ангажимент за увереност – самостоятелен одитен ангажимент за увереност 
за проследяване на препоръките или част от друг ангажимент за увереност. 

 
Отговорите, получени в резултат на искането за информация по изпълнението на 
препоръките, обикновено се вписват в една от следните три хипотези: 

 Отговорът на ръководителя на одитната единица съдържа информация за 
навременното изпълнение на препоръките съгласно предвиденото в плана за 
действие. В този случай добра практика е РВО да изпрати писмо, с което да 
оцени положително предприетите действия. 

 Отговорът е съдържа информация за неизпълнение на препоръките (частично 
или пълно), като е възможно да са посочени причини за неизпълнението. В 
такъв случай РВО напомня на ръководителя на одитната единица с писмо, че за 
неизпълнението на препоръките ще бъде информиран ръководителя на 
организацията чрез междинните (тримесечни) доклади на вътрешния одит, 
както и чрез годишния доклад.  

 
Добра практика е обсъждането на неизпълнените препоръки да не се ограничава  до 
разговор с ръководителя на организацията; РВО може да комуникира 
незадоволителното изпълнение на препоръките с всички лица на ръководни 
длъжности, като обясни значението и необходимостта от препоръчаните мерки, 
ползите от тях и съответно рисковете им при неизпълнение пред цялото 
ръководство.    

 
 Отговор не е получен. РВО следва да приеме този факт като липса на 
изпълнение и да го представи на ръководителя на организацията по описания 
по-горе начин.  

2. Проследяване на препоръките чрез самостоятелни ангажименти и като част от 
други ангажименти 
 
2.1. Годишно планиране  
Дейностите на вътрешните одитори за проследяване на препоръките чрез самостоятелни 
ангажименти или като част от други ангажименти се залагат в годишния план на ЗВО. 
Целта на тези одитни ангажименти за увереност е да се оцени адекватността и 
ефективността на предприетите от ръководството действия за изпълнение на дадените 
препоръки. За да дефинират обхвата, РВО и вътрешните одитори преглеждат 
констатациите, изводите и препоръките от одитни доклади и получената текуща 
информация за статуса на изпълнение на препоръките. Когато проследяването се планира 
като част от друг одитен ангажимент, вътрешните одитори трябва да формулират 
допълнително цел и обхват на проследяването допълнително към основните цел и обхват 
на съответния ангажимент.  
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2.2. Как да изберем с какъв одитен ангажимент за увереност да проследим 
препоръките  
Преценката за избор на ангажимент за проследяване на препоръките зависи както от 
посочените в т.ІІ, 4. фактори,  така и от изброените в таблицата по-долу условия 
  

Условия за проследяване чрез 
самостоятелни ангажименти  

Условия за проследяване като част от 
други ангажименти 

- установените слабости, грешки и 
недостатъци/нередности са с висока 
степен на същественост; 
- остатъчният риск е оценен като висок  и 
непредприемане на действия от страна на 
ръководителя на одитната единица ще се 
застраши сериозно постигането на целите; 
- изпълнението на препоръките изисква 
допълнително разработване на вътрешни 
актове; 
- планираните действия се отнасят до 
дейността на повече от една структура; 
- необходими са значителни средства за 
изпълнението на препоръките. 

- установените слабости, грешки и 
недостатъци/нередности са с висока или 
средна степен на същественост; 
- одитната единица е оценена като средно 
или високорискова, т.е. ще се одитира 
ежегодно или веднъж на две години; 
- изпълнението на дадените препоръки 
изискват относително по-дълъг срок; 
- необходими са допълнителни средства за 
изпълнение на дадените препоръки. 
 

 
По-долу са дадени примерни ситуации и решения на РВО за проследяване на препоръките. 

 Например: 
На база на получената от ръководителите писмената информация за статуса 
на препоръките, РВО е възможно да прецени, че предприетите действия са  
адекватни. В такива случаи проследяването на резултатите (оценка на 
ефективността на действията) може да се проведе като част от следващ 
ангажимент.  
При одитен ангажимент за увереност на високорискова единица вътрешните 
одитори дават комплексна препоръка, която е необходимо да се изпълнява 
поетапно за дълъг период от време. В такива случаи проследяването на 
всеки етап може да се включи като част от одитен ангажимент за увереност 
на единицата, планиран за съответната година.  
Когато коригиращите мерки трябва да се изпълнят от няколко структурни 
звена, може да е уместно проследяването на резултатите да се извърши в 
отделен одитен ангажимент за за проследяване. 
Възможно е някои докладвани констатации и препоръки да са толкова 
съществени (напр. налице е висок риск от настъпване на неблагоприятно 
събитие), че да изискват незабавно действие от страна на ръководството. 
Поради въздействието, което могат да окажат върху организацията, тези 
условия трябва да се наблюдават от вътрешните одитори, докато бъдат 
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коригирани. В този случай може да е подходящо да се планират и извършат 
в следващите месеци два, три или повече самостоятелни одитни 
ангажименти за увереност за проследяване. 

 
2.3. Планиране, извършване и докладване за проследяването на препоръките при 
самостоятелни ангажименти или като част от други ангажименти 
Планирането на проверките при конкретния одитен ангажимент (самостоятелен за 
проследяване на препоръките/част от друг) се извършва на базата на заложените в 
годишния план цел и обхват. Вътрешните одитори определят подходящи одитни тестове 
по вид и брой в зависимост от естеството на препоръката, с цел да потвърдят, че: 

 планираните коригиращи действия са предприети или ръководителят на 
организацията е уведомен и е взел решение за непредприемене на коригиращи 
действия за отстраняване на докладваните слабости/нередности; 

 действията са предприети своевременно; 
 желаните резултати са постигнати и съответните обстоятелства са коригирани.  

Приложените към настоящия том на Наръчника по вътрешен одит работни документи 
„Таблица за проследяване на дадените препоръки” (Приложение № 26) и „Таблица за 
формулиране на констатациите и изводите при проследяване на препоръките” 
(Приложение № 27), са подходящи за документиране на проверките и резултатите при 
проследяване изпълнението на дадените препоръки при самостоятелни одитни 
ангажименти. 
Резултатите от проследяването се представят в одитен доклад - самостоятелен за 
проследяване на препоръките или отделна констатация от доклада, когато проследяването 
е част от друг одитен ангажимент. И в двата случая вътрешните одитори следва да 
представят информация за това дали са изпълнени в срок предвидените коригиращи 
действия, както и изводи/заключения дали предприетите действия са оказали влияние 
върху ограничаване на високия остатъчния риск, установен от предходния одит, дали са 
подобрили функционирането на единицата/организацията и са подпомогнали  постигането 
на целите. 
Вътрешните одитори трябва да са особено внимателни в случаите, когато не са 
предприети планираните действия за отстраняване на слабостите/нередностите, както и 
когато те са изпълнени, но желаният резултат не е постигнат и остатъчният риск за 
единицата/организацията все още е съществен. Вътрешните одитори трябва да установят и 
анализират причините за това състояние, да ги комуникират с ръководителя на одитната 
единица и да стигнат до полезни изводи/препоръки. Във всички случаи РВО трябва да 
прецени дали слабостите/нередностите са съществени и при необходимост да запознае  
ръководителя на организацията с установените обстоятелства, без да изчаква издаването 
на одитния доклад или междинния доклад за дейността на вътрешните одитори.  

3. Междинно и годишно докладване 
Информацията за изпълнените и неизпълнените препоръки и за ефекта от 
изпълнението/неизпълнението се взема предвид при годишната оценка на риска и се 
представя в междинните и в годишния доклади за дейността по вътрешен одит (виж Глава 
четвърта „Стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит” и Глава 
шеста „Докладване” от Том І от Наръчника за вътрешен одит). 
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ГЛАВА ШЕСТА 

НАДЗОР ВЪРХУ РАБОТАТА ПО АНГАЖИМЕНТА 

 

I. СЪЩНОСТ  
 
ЗВОПС и Стандартите (чл. 29, ал. 2; стандарт 130) изискват извършване на текущи и 
периодични прегледи на одитната работа, които се предвиждат в програмата за оценка на 
качеството на одитната дейност. Надзорът върху работата по ангажимента (supervision) се 
осъществява през всички фази на одитния ангажимент като вид текущ преглед на одитната 
дейност. Програмата за оценка на качеството и видовете оценки се разглеждат подробно в 
Глава V, том I от Наръчника за вътрешен одит. 
 

1. Отговорности  
 

 
РВО отговаря за качеството на цялата дейност по вътрешен одит, вкл. за качеството на 
извършваните от ЗВО одитни ангажименти. Надзорът върху ангажимента е ключова 
задача на РВО, чрез която той трябва да осигури постигане на целите на одитния 
ангажимент (и на дейността по ВО) в съответствие със ЗВОПС, Стандартите, Статута на 
ЗВО, методологията, вътрешните правила на ЗВО и др.  
Непрекъснато по време на целия ангажимент РВО осъществява надзор, който включва:  

 текущо инструктиране на ВО; 
  задълбочен анализ и оценка на работните документи; 
  текущ преглед на извършената работа във всеки един момент. 

РВО трябва да разработи конкретни процедури за надзор, да ги включи във вътрешните 
правила на ЗВО и да осигури правилното им разбиране и прилагане.  
Надзорът върху изпълнението на ангажимент може да се извършва: 

 само от РВО – РВО контролира текущо работата по ангажимента на всеки етап 
от изпълнението му; 

 от РВО и друг вътрешен одитор (напр. ръководителя на одитния екип) с 
подходящи знания и опит, който може да бъде натоварен от РВО с прегледа на 
работата на по-малко опитни вътрешни одитори.  

РВО носи крайната отговорност за всички по-съществени професионални преценки, 
направени във фазите на планирането, фактическите проверка, докладването и 
проследяването на изпълнението на дадените препоръки, в рамките на ангажимента.  

234 – Надзор върху работата по ангажимента 
Ръководителят на вътрешния одит осъществява надзор по подходящ начин 

върху изпълнението на ангажиментите, с цел да се осигури постигане на целите, 
качество на работата и развитие на персонала. 
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Възлагането на отговорността по надзора на друг одитор не освобождава от отговорност 
РВО. РВО следва също да извършва контрол върху изпълнението на ангажимента, като на 
определени етапи трябва да проверява дейността по вътрешен одит на място и да се убеди, 
че надзорът постига целите си  (напр. преди финалното одобрение на плана и работната 
програма, преди връчването на проекта на одитен доклад и др.).  

 
РВО представи на вътрешните одитори своите коментари по изготвения от тях 
проект на доклад. След обсъждането всички дадени от РВО окончателни 
инструкции и предложения трябва да бъдат приети от вътрешните одитори.  

2. Документиране  
Във вътрешните правила на ЗВО следва да се определи подходящ начин за документиране 
на осъществения надзор върху работата по ангажимента. Подходящо е да  бъдат 
използвани следните начини: 

 поставяне на инициали, дата и подпис върху всеки работен документ от лицето, 
извършило надзора;  

 попълване на контролен лист за осъществения надзор по ангажимента; 
 изготвяне на паметна записка, описваща същността, степента и резултатите от 
надзора; 

 оценка и приемане на работата по ангажимента чрез използването на 
електронен софтуер за изготвяне и проверка на работните документи по 
ангажимента;  

 други подходящи техники за документиране. 

II. ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЗОР  
Надзорът върху изпълнението на ангажимента трябва да осигури: 

 извършване на ангажимента само от одитори, които притежават необходимите 
знания, умения и други квалификации, за осъществяването му; 

 изготвяне на работни документи, съответстващи на планираните проверки; 
 подходящо инструктиране при планирането на ангажимента и одобряване на 
работните документи за изпълнението му; 

 изпълнение на одобрените одитен план и работна/и програма/и на ангажимента; 
 адекватно подкрепяне на констатациите, изводите и препоръките, направени по 
време на ангажимента, с работни документи, съдържащи достатъчно надеждна, 
уместна и полезна информация ; 

 обезпечаване на точността, обективността, яснотата, прецизността, 
конструктивността и своевременността на представената информация, свързана 
с ангажимента; 

 осигуряване постигане на целите на ангажимента; 
 създаване на възможности за усъвършенстване на знанията, уменията и 
компетентността на вътрешните одитори. 

1. Надзор при планиране на одитен ангажимент 
 
РВО трябва да предоставя подходящи инструкции при подготовката и планирането на 
ангажимента и да провери дали предварително определения в годишния и оперативен 
планове състав на екипа е подходящ за изпълнението на ангажимента. Планирането е 
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подробно разгледано в Глава ІІ от настоящия том на Наръчника за вътрешен одит. 
Надзорът на етап планиране е от изключително значение за ефективното и навременно 
изпълнение на одитния ангажимент.  
При текущия надзор, осъществяван от РВО на фаза планиране на ангажимента, включва 
проверки по отношение на: 

 разбирането на одитната единица – дали събраната, анализирана и 
документирана информация е достатъчна и показва добро познаване от страна 
на вътрешните одитори на одитната единица; 

 формулираните цели, рискове, контроли – дали общите цели на ангажимента от 
годишния план са правилно разбрани от вътрешните одитори, дефинирани ли са 
целите на одитната единица, определени ли са съществените рискове за 
постигане целите на единицата, идентифицирани ли са контролите, подходяща 
и обоснована одитна стратегия ли са избрали вътрешните одитори (вид и брой 
тестове, избор на популация и позиции за тестване и т.н.); 

 определения обхват - достатъчен ли е обхватът за постигане на целите на 
ангажимента и посочени ли са одитиран период, елементи/области на 
единицата, които ще бъдат одитирани, документите и др.; 

 планираните ресурси – компетентни ли са одиторите да изпълнят ангажимента 
и дали не са налице предпоставки за нарушаване на тяхната обективност, в т.ч. 
и по отношение на привлечени външни експерти; 

 изготвените работни документи – одитният план и работната програма 
отговарят ли на изискванията на ЗВОПС и Стандартите, разработени ли са 
подходящи работни документи за извършване на тестовете с минимално 
изискуемите реквизити;  

 осъществената комуникация – изпратено ли е своевременно уведомително 
писмо за откриване, проведена ли е встъпителна среща, запознат ли е на нея 
ръководителят на одитната единица с целите, обхвата, екипа, времетраенето. 

2. Надзор при фактически проверки 
По време на фактическите проверки (Глава ІІІ от настоящия том на Наръчника за 
вътрешен одит) РВО трябва да следи текущо напредъка по изпълнение на одитните 
процедури и резултатите от тях, като извършва следните проверки по отношение на: 

 изпълнението на всички необходими одиторски процедури, съгласно 
одобрените одитен план и работна/и програма/и;  

 документирането на извършените процедури в съответните работни документи 
и осигуряване на подходящо рефериране; 

 обобщаването на резултатите от одиторските процедури;  
 подкрепянето на формулираните констатации, изводи и препоръки с подходящи 
работни документи;  

 съдържанието на работните документи – попълването на всички предвидени 
реквизити - наименование на одитния ангажимент (код), одитиран период, 
наименование на одитната дейност/единица/процес, наименование на работния 
документ, препратка към документите/лицата, от които сме извлекли 
информацията (референции), вътрешният одитор, който е изготвил (попълнил) 
работния документ, датата, на която е извършена проверката/тестването, други 
относими реквизити. 
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3. Надзор при докладване на резултатите 
По време на тази фаза от одитния ангажимент (Глава ІV от настоящия том на Наръчника 
за вътрешен одит) надзорът на РВО трябва да осигури изготвянето на качествен и полезен 
за потребителите доклад, който да съдържа обективна оценка на одитната единица. 
Надзорът при докладването на резултатите следва да се фокусира минимум върху:  

 съдържанието на одитния доклад – съответства ли структурата на одитния 
доклад на ЗВОПС, Стандартите и вътрешните правила, ако има в тях 
допълнителни изисквания (резюме, цели, обхват, констатации, изводи, 
препоръки, коментари на ръководството), резюмето на доклада съдържа ли 
обобщена информация за съществените констатации, изводи и препоръки и 
одиторско мнение; 

 формулирането на констатации - описани ли са критерии, спрямо които се 
оценява фактическото състояние; съдържат ли констатациите фактически 
твърдения (какво е фактическото състояние в сравнение с критерия); 
твърденията ясни и стегнати ли са; установени ли са причините за 
несъответствията между критериите и фактическото състояние; посочени ли са 
последиците от установените несъответствия; представено ли е положителното 
представяне на единицата (положителни констатации); 

 изводите и препоръките – различава ли се изводът от констатацията, изводите 
логически обвързани ли са с констатациите; препоръките свързани ли са с 
констатациите и изводите, препоръките конкретни ли са, ясно и правилно ли са 
адресирани препоръките, насочени ли са към подобряване на единицата 
(смислени ли са); чрез препоръката ще бъде ли коригирано установеното 
несъответствие; очакваните ползи надвишават ли стойността на препоръчаните 
мерки (икономически ефективни ли са препоръките); 

 комуникацията - констатациите, изводите и препоръките обсъдени ли са с 
ръководителя на одитната единица (изпратен ли е проектът на доклада 
своевременно преди заключителната среща – в зависимост от сроковете във 
вътрешните правила или Статута на ЗВО); документирана ли е заключителната 
среща (обсъждани теми, въпросите, по които има противоречия, постигнатите 
решения/съгласие и др.); извършен ли е анализ и оценка на коментарите на 
ръководството и съответно отразено ли е това в доклада; 

 план за действие - изготвен ли е; съдържа ли препоръките, ответните действия, 
сроковете и отговорните лица; одобрен ли е от ръководителя на организацията. 

 
Надзорът върху ангажимент за проследяване на препоръките се извършва аналогично на 
надзора, осъществяван върху всеки друг одитен ангажимент за увереност, като се прилагат 
съответно описаните по-горе дейности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 към Глава І, том ІІ 
ДO  

      .............................................. 
/име и длъжност на ръководителя на 
одитираната одитирани единици/ 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО..........................................., 
 
Съгласно утвърдения от ................./министър, кмет, изпълнителен директор и др/ 

Годишен план за дейността по вътрешен одит за ........г., предстои да бъде извършен 
одитен ангажимент за увереност в ръководената от Вас структура. 

Нашето намерение е да извършим одит, който да Ви предостави важна и 
съществена информация за адекватното и ефективното функциониране на 
системата/ите за които сте отговорен/а.  

Целта на одита е.................(посочвате целта на ангажимента от Годишния план) 
Обхватът на одита ще включи основно: (посочва се обхвата планиран в 

Годишния план) 
Членовете на екипът, който ще изпълни ангажимента са: 
1. .................... 
2. ..................... 
3. ..................... 
 
Комуникацията с Вас, като ръководител на дейността е от изключително 

значение за ефективното изпълнение на ангажимента. Ние очакваме одитния 
ангажимент да се извърши за .................работни дни и бихме искали да започнем с 
откриваща среща, на която да присъствате Вие и експерти, които по Ваша преценка 
имат отношение и отговорности към одитираната система. Предлагаме Ви откриващата 
среща да се проведе на ............... /дата, месец, година/. В случай, че предложената от нас 
дата за срещата не е удобна за Вас бихме могли допълнително да обсъдим кога да бъде 
проведена. За Ваше улеснение към писмото прилагаме програмата за откриващата 
среща.   

Освен това бихме искали да Ви помолим да ни представите следната 
информация, която е от изключително значение за нас: 

1......................, 
2..................... ,  
Тази информацията е добре да ни бъде представена няколко дни преди 

откриващата среща но в случай, че са налице обстоятелства, поради които не може да 
ни изпратите предварително информацията Ви молим да я предоставите най-късно на 
откриващата среща.  

За допълнителни въпроси и уточнения във връзка с предстоящия ангажимент 
можете да се свържете с нас на телефон.............. и/или email…………. 

Предварително благодаря за оказаното съдействие и се надявам на бъдещо 
ползотворно сътрудничество. 

Приложение: Съгласно текста 
 
Дата ........    Ръководител на вътрешния одит: 
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 Приложение 

 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ОТКРИВАЩА СРЕЩА 
 
 

На откриващата среща ще бъдат обсъждани следните теми: 
 
1. Представяне на членовете на одиторският екип и участниците в срещата; 
2. Представяне на целите и обхвата на ангажимента; 
3. Описание на одитния процес за изпълнение на ангажимента; 
4. Необходима информация за изпълнение на одитния анмгажимент; 
5. Определяне на лицата за контакти; 
6. Потвърждаване на датата на стартиране на работата по ангажимента в 

одитираната структура и дата на приключване. 
Определяне на графика за следващи срещ 
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Приложение 2 към Глава І, том ІІ 
 

 
 
Наименование на 
прегледаната 
информация 

Източници на 
информацията  

(Интернет адрес, Апис, 
Интранет, Ръководител, 

външни лица,текущо досие и 
др.) 

Информацията е 
прегледана от  

(посочва се името на одитора) 

Референция 
към други РД 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 

Одит :  Одитна  единица :  Период :  
. . . . .200. . .г .  –  . . . . .20 . . . .г . (наименование  на  

одитния  ангажимент )  
(код  на  
одитния  
ангажимент )  

Документ: ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРЕГЛЕДАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ЕКИПА 

 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
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Приложение 3 към Глава І, том ІІ 
 

 
ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

Контролна среда  
1. Какви са целите на одитираната 
система/процес? 

 

2. Каква е връзката между одитираната 
система/процес с други дейности и 
процеси? 

 

3. Кои са приложимите актове 
(нормативни, вътрешни и др.) 
относими към одитираната 
система/процес? 

 

4. Каква е публичната значимост на 
одитираната система? 

 

5. Кои структури имат отношение към 
одитираната система (дирекции, 
отдели, сектори и т.н.)? 

 

6. Извършвани ли са някакви промени 
в структурата и процесите на 
одитираната система след изготвянето 
на годишния план за дейността по 
вътрешен одит отношение?  

 

7. Ясно ли са дефинирани и 
разграничени отговорностите на 
отделните структури и/или служители 
в системата 

 

8. Тези отговорности ясно ли са 
определени в правила (длъжностни 
характеристики, заповеди за 
делегиране на правомощия, 
споразумения за осъществяване на 
управленска отговорност, договори и 
др.) 

 

9. Обучавани ли са служителите за 
прилагането на правилата и 
процедуирте въведени от 
ръководството? 

 

Одит :  Одитна  единица :  Период :  
. . . . .200. . .г .  –  . . . . .20 . . . .г . (наименование  на  

одитния  ангажимент )  
(код  на  
одитния  
ангажимент )  

Документ: ВЪПРОСНИК ЗА РАЗБИРАНЕ НА ОДИТИРАНАТА ЕДИНИЦА 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
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ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 
Управление на риска   
Дефинирани ли са от ръководството 
целите на одитираната система? 

 

Тези цели реалистични и измерими ли 
са (определени ли са критерии)? 

 

Персонала разбира ли целите?  
Дефинирани ли са от ръководството 
рискове застрашаващи постигането на 
целите на системата? 

 

Има ли план за управление на 
рисковете в системата? 

 

Настъпилите външни и вътрешни 
промени в системата взети ли са 
предвид при управлението на риска? 

 

Колко често се преразглеждат и 
преоценяват рисковете в системата? 

 

Ако има поне един отговор „Не” на 
по-горните въпроси:  
Има ли планирани някакви действия от 
ЗВО за подпомагане на ръководството 
при въвеждането на процеса по 
управление на риска? 

 

Информация и комуникация  
Съществуват ли някакви предишни или 
настоящи проблеми в системата и 
какви са те? 

 

По какъв начин ръководителя на 
системата получава информация за 
идентифицирани и потенциални 
проблеми и/или грешки? (напр. 
доклади за нередности, несъотвествия). 
Ако отговорът е да отговорете на 
следващите два въпроса:  

 

Колко често ръководителят преглежда 
тази информация (седмично, месечно и 
т.н.)  

 

Получава ли навременно ръководителя 
информацията за възникналите и 
установени проблеми, грешки, 
пропуски и т.н. 

 

Ръководителите инициират ли 
корективни действия и осъществяват 
ли надзор върху изпълнението им? 

 

Предприемат ли се навременни 
действия по препоръки от предходни 
одити и проверки на одитораната 
система? 

 

По какъв начин се разменя информация 
и се осъществява координация между 
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ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 
отделните структури в системата? 
Изградена ли е система за запознаване 
на служителите с политиките и 
рпоцедурите въвеждани от 
ръководителя на системата и тяхната 
промяна? 
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Приложение 4 към Глава І, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица :  Период :  
. . . . .200. . .г .  –  . . . . .20 . . . .г . (наименование  на  одитния  ангажимент )  (код  на  одитния  ангажимент )  

Документ: ВЪПРОСНИК ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ОДИТИРАНАТА ЕДИНИЦА 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
 

 
Цел на въпросника: Като ръководител на одитираната система във Вашата организация сте отговорен за дизайна, прилагането 

и наблюдението на системите за финансово управление и контрол. Този кратък въпросник за самооценка е съставен, за да може да 
получим информация от Вас за това как е организирана и функционира системата. Вашият принос е от изключително значение за нас и 
информацията във въпросника ще ни подпомогне за ефективното планиране на ангажимента и съсредоточаване в съществените 
области в системата по време на предстоящия ангажимент. Попълването на настоящия въпросник ще ви отнеме не повече от 20 
минути. 
 
№ Одитирана единица: Описание Референция: 

файл/документ 

1 2 3 4 

1. Моля опишете ключовите цели на 
одитираната системата.  

  

2. Разписани ли са ясни политики и 
процедури във връзка с 

функционирането на одитираната 
система  

Ако отговорът е да моля в колона 2 
да посочите наименованията на 
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съответните документи  

3. Актуализирани ли са политиките и 
процедурите относими за 
одитираната система през 

последните......./месеци, година/и 

  

4. Моля опишете основните ключови 
процеси в системата (кои са 

основните етапи в системата) 

  

5. Моля опишете кои са ключовите 
контроли (контролни дейности), 
които смятате, че съществуват в 

системата (например: как се 
осигурява ефективното, ефикасно и 

икономично изпълнение на 
основните процеси, постигането на 

резултатите и т.н.) 

  

6. Кои са вашите ключови 
информационни (IT)системи, които 
подпомагат функционирането на 

одитираната система? 

  

7. Опишете какви са ключовите 
действия, които предприемате за 
проследяване на ефективността и 
ефикасността на процесите в 

системата.  

  

8. Моля посочете какви са връзките ви 
с други вътрешни и външни за 

организацията структури във връзка 
функционирането на системата  
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9. Посочете кои са структурите, с 
които обикновено комуникирате 

(координирате) при 
осъществяването на конкретните 

дейности и изпълнение на 
задължения 

Посочете кои структури са 
крайните получатели на 

резултатите от функционирането 
на системата? 

  

10. Има ли някакви действия или 
области в системата , които са 
притеснителни за вас и бихте 
искали да обърнем специално 

внимание по време на ангажимента? 

  

11. Като цяло как бихте оценили по 
отношение на одитираната система 

следното:  

  

 Ефикасност на изградения вътрешен 
контрол  

  

 Качество на крайните резултати   

 Икономично използване на ресурсите   

 Ефективността на процесите в 
системата 

  

 
Ако има друга информация (доклади, политики, правила, докладни записки и т.н), която смятате, че е важна и трябва да обърнем 
специално внимание моля да я приложите към въпросника. 
Моля да изпратите попълненият въпросник до............/име на получателя/ и на еmail адрес..........................  
Благодарим за оказаното съдействие 
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Забележка: Въпросникът е примерен и може да бъде адаптиран спрямо конкретните нужди на одиторския екип от информация за 
одитираната система. Ваша е преценката дали този въпросник да се попълва от ръководителите на одитираните системи или да 
бъде използван като насочващи въпроси по време на интервю и др. Принципно изискване е вътрешните одитори да имат информация 
за разбирането на ръководството за системата и каква е тяхната гледна точка за функционирането й.  
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Приложение 5 към Глава І, том ІІ 
 

 
 
 
Етапи  на  системата  Описание  на  етапа  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица :  Период :  
. . . . .200. .г .  –  . . . . .20 . . . .г .  (наименование  на  

одитния  
ангажимент )  

(код  на  
одитиния  
ангажимент )  

Документ:   ОПИСАТЕЛНА БЕЛЕЖКА ЗА ...................... 
 
(друга относима информация за попълването на документа) 
 

Изготвил: 
име,  подпис, дата  

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
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Приложение 6 към Глава ІІ, том ІІ 
 

ОДИТ: Одитна  единица :  Период: 
........200...г. – ......200.......г. 

(наименование  на  одитния  
ангажимент )  

(код  на  одитиния  ангажимент )  

Документ: КОНТРОЛНИ ЦЕЛИ НА СИСТЕМАТА 

Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
 

 
Система/Процес 
 

 
Структури, въвлечени в системата/процеса 
Посочва се кои дирекции в организацията участват в процес, ВРБК, външни структури (например при междуведомствени програми) и т.н.  

 

Етапи на системата/процеса Отговорни /звена/длъжностни 
лица* Контролни цели на системата/процеса Референция към 

други РД 
   Отдели от дирекции, служители и 

т.н.    
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Приложение 7 към Глава ІІ, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица :  Период :  
. . . . .200. . .г .  –  . . . . .20 . . . . .г .  (наименование  на  одитния  

ангажимент )  
(код  на  одитиния  
ангажимент )  

Документ:     Връзка Рискове-Контроли и оценка за адекватност и ефективност 

Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 

•  

 
 
Контролна цел: .................................................................................................................................................................................... 
 

1 Риск 2 Въведени контролни 
дейности 

3 Адекватност на 
контрола 

4 Ефективност на 
контролните дейности 

 Ниво на 
риска  

 Кой и къде ги 
изпълнява 

Да/Не Референция 
към др. РД 

Да/Не Референция 
към РД от 
извършени 
тестове 

5 Грешки/слабости 
на контрола 
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Изводи: ................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
Забележка: Документът „Връзка Рискове-Контроли и оценка за адекватност и ефективност”може да се използва при планирането на 
ангажимента и в последствие се добавя информация за ефективността на въведените контроли, на база извършени конкретни тестове на етап 
фактически проверки. 
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Приложение 8 към Глава ІV, том ІІІ  
Одитна  единица :  
 

Период :  
. . . . .200. . .г .  –  . . . . . .20 . . . . .г .  

Одитен  ангажимент :  
 

Документ:   ЗАПИС НА СЛАБОСТИТЕ 

(друга относима информация за попълването на контролния лист) 
 

Изготвил: 
име, подпис, дата 

Представил за преглед: 
име , подпис, дата 

Приел за преглед: 
име, подпис, дата 

Проверил:: 
име ,  подпис, дата 

Референция: 
 

 
 

Грешки/Слабости Причини Последствия/ 
Въздействие 

Препратка 
към 

документ 
Изводи Възможни препоръки 

1 2 3 4 5 6 
І. Контролна цел 1      
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
ІІ. Контролна цел 2      
1.      
2.       
3.      
ІІІ. Контролна цел 3      
1.      
2.      
3.      
4.      
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Приложение 9 към Глава ІІ, том ІІ 
 

 
Система/Процес 

 

 
Цели на системата/процеса 

 

 
Стъпки на системата/процеса 

 

 
Структури, в които се осъществява системата/процеса 

 

 
Рискове, свързани със системата/процеса 

А.  
Б.  
В.  
Г.  
Д.  
Е.  
Ж.  

 
 
Оценка на рисковете, свързани със системата/процеса 

 

        НИСЪК                                                   СРЕДЕН                                               ВИСОК 
 

 

Одит :  Одитна  единица :  Период :  
. . . . .200. . .г .  –  . . . . .20 . . .г . (наименование  на  

одитния  ангажимент )  
(код  на  
одитния  
ангажимент )

Документ: ОДИТ НА СИСТЕМИТЕ 

 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
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Рискове на системата/процеса Контролни дейности 
A Б В Г Д Е Ж 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         

 
 
Тестове за съответствие 

 

 
 
Оценка на остатъчния риск 

 
        НИСЪК                                                   СРЕДЕН                                               ВИСОК 

 
 
 
Установени слабости при контролните дейности 
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Приложение 10 към Глава ІІ, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица  Период:  
. . . . . . . .200. . .г .  –  . . . . . . . . .20. . . .г .  (наименование  на  одитния  

ангажимент )  
(код  на  одитния  
ангажимент )  

Документ:   ОЦЕНКА НА РИСКА №...   на   
(друга относима информация за попълването на контролния лист) Референция: 

 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

 

 

№ 
Риск

Оценка за влияние Оценка за вероятност Рисков индекс (2Х3) Класифициране на риска  

  1 2 3 4 5 
        0   
        0   
        0   
        0   
        0   
        0   
       

Обосновка  
Риск - № За вероятност За влияние 
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Приложение 11 към Глава ІІ, том ІІ 
 

СЪСТОЯНИЕ: (одитираната дейност/процес/система, която действа на практика) 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

КРИТЕРИЙ: (как трябва да действа) 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
ПРИЧИНИ:  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
ЕФЕКТ: (описват се възможните рискове, които могат да възникнат и резултатите от това) 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ/ОБОБЩЕНИЕ 

Същесвеност на 
констатацията (проблема): 

   съществена 

   средно съществена 

   несъществена 

Групиране: 

   влиза в доклада 

   докладва се устно 

   докладва се 
незабавно 

Резултати от обсъждането с 
ръководителя: 

   съгласен е 

   не е съгласен 

   има особено мнение 

Одитен  ангажимент :  
 

Одитна  единица :  Период :  
. . . . . .200. .г .  –  . . . . . .20 . . .г .

(наименование  на  
одитния  ангажимент )  

(код  на  одитния  
ангажимент )  

Документ:   ДОКУМЕНТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМ 
(КОНСТАТАЦИЯ) 

                   №......... от ..........................200.. год. 
(друга относима информация за попълването на контролния лист) 
  
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
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Приложение 12 към Глава ІІ, том ІІ 
 

ОДИТ: Одитна  единица :  Период :  
. . . .200. .г .  –  . . . . .20 . . .г .

(наименование  на  
одитния  ангажимент )  

(код  на  одитиния  
ангажимент )  

Документ:  ОБОБЩЕНИЕ: КОНТРОЛНИ ЦЕЛИ И РИСКОВЕ НА СИСТЕМАТА, ВИДА И 
ОБЕМА НА ПРОВЕРКИТЕ, ОДИТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ  

Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
 

 
 
Наименование на системата/процеса 
Реф. Приложение.......... (описания на системата) 
 
Етапи на системата/процеса и контролни цели 
Реф. Диаграми,Приложения...........  

Контролни цели на системата/процеса 

Рискове 
Реф. Приложение.............. 
 
Въведени контроли  за управление на рисковете 
Реф. Приложение................. 
 
Описание на планираните тестове  
 
 
Размер на популацията за тестване 
 

Размер на извадката 
 

Използван метод за извадка 
 

Крос рефериране с РД за извършване на съответните тестове 
 

Използвани одитни процедури 
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Приложение 13 към Глава ІІ, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица  Период:  
. . . . . . . .200. . .г .  –  . . . . . .20. . . .г .  (наименование  на  одитния  

ангажимент )  
(код  на  одитния  ангажимент )  

Документ:   РАБОТНА ПРОГРАМА №...   за   
(друга относима информация за попълването на контролния лист) Референция: 

 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

 

 
ЦЕЛ: 
 
Да се разпредели задачите по ангажимента между членовете на екипа, като се определят конкретни срокове за изпълнението им (напр. 
работни дни, часове и т.н.) 
 

Проверката/Тестът ще 
бъде извършена 

Проверката/Тестът ще 
бъде прегледан № Работни стъпки (дейност/стъпки) 

От: Срок: От: Срок: 

Препратка към използване на 
работен документ/и 

І. Подготовка и встъпителна 
среща 

     

1 Преглед на дългосрочни планове      

 Целите на одитния ангажимент      

 Обхват на ангажимента      

2 Преглед и анализ на информация     РД “Документиране на прегледаната 
информация от членовете на екипа” 
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3 Определяне на необходимата 
допълнителна информация 

     

4. Дискутиране     РД «Паметна записка от 
проведена среща» 

5 Анонсиране на ангажимента     Уведомително писмо 

 Провеждане на встъпителна 
среща 

    РД' Паметна записка/протокол 
и др. 

ІІ Изготвяне на одитен план      

 Оптеделяне на контролните 
цели 

     

 Идентифициране на рискове      

 Оценка и класифициране на 
идентифицираните рискове 

     

 Идентифициране и оценка на 
контролите 

     

 Избор на одитна стратегия       

 Определяне на вида на тестовете      

 Определяне на обема на 
тестовете 

     

 Изготвяне на РД за тестовете      

 Изготвяне на одитен план      

ІІІ Фактически проверки      

 Извършване на планираните 
тестове 

     

. Тест 1 (наименование)      
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 Тест 2 (наименование      

 Тест n      

 Обобщение на резултатите от 
тестовете 

     

 Формулиране на констатации, 
изводи и препоръки 

     

ІV. Докладване      

 Изготвяне на проект на одитен 
доклад 

     

 Обсъждане на проекта на 
доклада 

    РД Паметна записка, Протокол 

 Оценка на становището на 
ръководството 

     

 Окончателен доклад      

 Получаване на план за действие;      

 Актуализиране на регистъра с 
препоръките 

     

 Определяне на последващи 
действия за проследаване на 

препоръките 

     

 Изготвяне на отчети за 
работното време по 

ангажимента 

     

 Други одитни задачи и процедури      
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Приложение 14 към Глава ІІ, том ІІ 
Одитен  ангажимент :  Одитна  единица  Период:  

. . . . . . . .200. . .г .  –  . . . . . .20. . . . .г .  (наименование  на  одитния  
ангажимент )  

(код  на  одитния  ангажимент )  

Документ:   РАБОТНА ПРОГРАМА №...   за   
(друга относима информация за попълването на контролния лист) Референция: 

 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

 

 
 
 

Планирани 
задачи/одитни 
процедури 

Планирано време за изпълнение (дни, 
часове) Реално изработено време 

Реф. към 
РД %+/- Планирано 

време общо 

Реално 
изработено 

общо 

Отклонения 
над 

 
РОЕ  ВО 1 ВО2 ВО 3 РОЕ  ВО 1 ВО2 ВО 3     

Отклонения  

под 

Планиране              

Задача 1              

Задача 2              

Задача 3              

Задача 4              

Задача 5              

Задача 6              

Фактически 
проверки  
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Задача 1              

Задача 2              

Задача 3              

Задача 4              

Задача 5              

Задача 6              

Докладване              

Задача 1              

Задача 2              

Задача 3              

Задача 4              

Задача 5              

Задача 6              

Последващи 
действия 

             

Задача 1              

Задача 2              

Задача 3              

Задача 4              

Задача 5              

Задача 6              

Файлиране и 
архивиране 
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Общо за целият 
ангажимент 
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Приложение 15 към Глава ІІ, том ІІ  
 
ОДОБРЯВАМ, 

РВО:........................................ 

  (име, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О Д И Т Е Н   П Л А Н 

 
на одитен ангажимент за даване на увереност за оценка на 

……………………………………………………….. 
(посочва се дейността или процеса, който ще се одитира) 

в ......................................................... 
(попълва се наименованието на организацията) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дата, месец, година 
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І. Въведение 
(Съдържа кратко описание одитираната система/процес/единица; наименованието 
на одитния ангажимент;код на одитния ангажимент; 

 
Цели на одитния ангажимент 

(Посочва се общата целта на одитния ангажимент, определена в Годишния план за 
дейността по вътрешен одит за съответната година) 

 
ІІ. Обхват 
 
2.1. Обхват на одитния ангажимент 
 

(Посочва се: 
1. Описание на областите/елементите на системата, които ще бъдат 

одитирани (процеси, етапи и др.); 
2. Структурни единици, в които ще се изпълнява ангажимента; 
3. Одитиран период; 
4. Документи, които ще се проверяват; 
5. Друга информация (например, ако стесняваме обхвата – обосноваваме 

защо);) 
 
ІІI. Рискове в системата 
 

(Посочва се информация за рисковете в системата от гледна точка на 
ръководството (преглед на резултатите от управлението на риска, ако е въведен 
такъв процес) и кратко описание на оценката на риска извършена от одиторския екип 
на ангажимента);   
 

ІV. Одитна стратегия 
 
4.1.Одитен подход 

(Описват се вида на всеки един тест, който ще бъде извършен за постигане на целите 
на ангажимент, както, неговата цел и документите, които ще бъдат проверени. 
Обосновава се избора на тестовете, като се вземе предвид резултата от оценката на 
риска, връзката между рискове и контроли и оценката за адекватност на 
контролите. Обосновката за избора на подхода може да бъде документирана в 
отделен  РД, като в този случай може да не се описва в плана.  

 
4.2. Обем на проверките 

(Описва се метода на извадката, който е използван, критериите за избор на 
единиците за тестване и броя на единиците, които ще се тестват (например: 20 
договора за услуги (30%), 300 платежни нареждания (10%) и др.) 
 

4.3. Одитни техники 
(Описват се техниките, които вътрешните одитори ще използват, за да постигнат 
целите на одитния ангажимент).  

 
Тези одитни техники ще бъдат основа за получаване на достатъчни и 

относими одитни доказателства за ...................... 
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V. Разпределение на ресурсите  
 
5.1. Ресурсно осигуряване 
 
5.1.1. Одиторски екип 
(име и длъжност) - ръководител на одиторския екип 
(име и длъжност) – вътрешен одитор 
(име и длъжност) – вътрешен одитор 
 
5.1.4. Контрол на качеството 
(име и длъжност) – ............................. 
 
 
5.1.3. Експертна помощ 
Лица предоставящи експертна помощ за изпълнение на ангажимента 
 
 
VІ. Времеви график за изпълнение на одитния ангажимент 
(Описват се основните одитни задачи на всяка фаза от ангажимента и 

срокът им за изпълнение). 
 
 
V. Получатели на резултатите от ангажимента и лица за контакти 
 
(Посочват се ръководителите, които ще бъдат получатели на резултатите 

от ангажимента, контактите,  методите чрез които ще се осъществява 
комуникацията по време на изпълнение на ангажимента и евентуален график на 
договорените предварително срещи). 

 
 
 

Изготвен:  
1. РОЕ 
2. ВО 1 
3. ВО 2 

(име, длъжност, подпис, дата) 
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Приложение 16 към Глава ІІІ, том ІІ 
 

Одитна  единица :  ОДИТ: 

Передмет  на  порчъчката :  

Период: 
........200...г. – ........20.....г. 

(наименование  на  
одитния  ангажимент )  

(код  на  одитиния  
ангажимент )  

Документ:  КОНТРОЛЕН ЛИСТ №..... за извършване на проверка за окомплектованост на 
документацията за проведена тръжната процедура  

Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
Приложим закон ............ 
/посочва се коя редакция на ЗОП се пролага 

 

 
Цел:  
Цел на проверката е да установим дали:  
- се цялата документация, свързана с провеждането на процедурата е налична и 

надлежно окомплектована; 
- е създадена вътрешна организация за съхранение на документацията, свързана 

с провеждане на тръжната процедура. 
 
Документи за проверка: 

• Тръжно досие; 
• ...................................................................................................... 
• ...................................................................................................... 
• Други документи, свързани с проведената тръжна процедура  

 
№ Въпрос Отговори Забележка 

1.1 Има ли в документацията решение 
на възложителя за откриване на 
процедурата ? 

да не не се 
отнася  

 

1.2 Има ли в документацията писмо за 
изпращане на решението и 
обявлението за вписване в 
Регистъра за обществени поръчки 

да не не се 
отнася  

 

1.3 Има ли в документацията писмо за 
изпращане на обявлението до 
“Държавен вестник” ? 

да не не се 
отнася  

 

1.4 Имало ли е  удължаване на срока за 
подаване на оферти ? 
Ако отговорът на въпроса е “да”, 
отговорете и на следващите 
въпроси:  

- има ли в документацията акт 
на възложителя за 
удължаване на срока; 

- има ли изпратено обявление 
до “Държавен вестник”; 

- има ли в документацията 

да 
 
да 
 
да 
 
 
да 
 
 
да 

не 
 
не 
 
не 
 
 
не 
 
 
не 

не се 
отнася 
 
не се 
отнася 
 
не се 
отнася 
 
 
не се 
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изпратени до Регистъра за 
обществени поръчки данни 
от решението на 
възложителя за удължаване 
на срока  

отнася 
 
 
не се 
отнася  

1.5 Има ли приложена документация за 
участие, изготвена от възложителя 
с всички необходими елементи по 
чл. 28 от ЗОП ? 

- има ли приложен образец на 
офертата; 

- има ли приложен проект на 
договор. 

да 
 
 
да 
 
да 

не 
 
 
не 
 
не  

не се 
отнася 
 
 
не се 
отнася 
 
не се 
отнася 

 

1.6 Има ли в документацията писмени 
запитвания за разяснение по 
документацията ? 
 
Ако отговорът е “да”, отговорете и 
на следния въпрос: 
Има ли към документацията дадено 
писмено разяснение от 
възложителя по запитването ? 

да 
 
 
 
 
 
да 

не 
 
 
 
 
 
не 

не се 
отнася 
 
 
 
 
 
не се 
отнася 

 

1.7 Има ли постъпили оферти от 
участници ? 
 
Какъв е броят на постъпилите 
оферти ? 

да 
 
....
....
.... 

не 
 
 

не се 
отнася 

 

1.8 Има ли в документацията  акт на 
възложителя /заповед/решение/ за 
назначаване на комисия ? 

да не не се 
отнася 

 

1.9 Има ли отстранени оферти на 
участници ? 
 
Какъв е техния брой ? 
 
Има ли в решението за класиране и 
определяне на изпълнител писмено 
посочване на отстранените оферти 
и мотивите за отстраняването им? 

да 
 
....
.. 
 
 
да 
 

не 
 
 
 
 
не 

не се 
отнася 
 
 
 
 
не се 
отнася 
 
 

 

1.10 Има ли в документацията 
протокол/и на комисията ? 

да не не се 
отнася 

 

1.11 Има ли в документацията 
съставени таблици за отразяване на 
резултатите от работата на 
комисията ? 

да не не се 
отнася 

 

1.12 Има ли в документацията  акт на 
възложителя за обявяване на 
класирането и определяне на 

да не не се 
отнася 
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изпълнител ? 
1.13. Има ли в документацията  

изпратени писмени уведомления до 
кандидатите ? 
 
Има ли в документацията писмена 
покана за сключване на договор с 
класирания на първо място ? 
 ! При отговора на този въпрос 
следва да се отчита 
обстоятелството, че поканата може 
да се съдържа в писменото 
уведомление до класирания на 
първо място кандидат. 

да 
 
 
да 

не 
 
 
не 

не се 
отнася 
 
 
не се 
отнася 

 

1.14 Има ли в документацията писмен 
отказ на класирания на първо място 
за сключване на договор ? 

да не не се 
отнася 

 

1.15 Има ли в документацията  акт на 
възложителя за прекратяване на 
процедурата ? 
 

да не не се 
отнася 

 

1.16 Има ли в документацията сключен 
договор ? 

да не не се 
отнася 

 

1.17 Има ли в документацията  
приложени сключени анекси към 
основния  договор ? 

да не не се 
отнася 

 

1.18 Има ли изпратена до АОП 
информация за сключеният договор 
съгласно утвърдения образец? 

да не не се 
отнася 

 

 
 

Заключение: ......................................................................................................... 
 

Забележка: Този контролен лист е относим за открита процедура по ЗОП. Попълва 
се за всяка една такава поръчка попаднала в извадката, като се загражда верният 
отговор и в глава забележки посочвате подробна информация за констатираното.   
 
 Този РД не е изчерпателен и е добре да се доразвие от ВО, като могат да се 
добавят допълнителни въпроси или да се съкратят съществуващи в зависимост от 
целите на ангажимента.  

 Отговорите следва да се дават само въз основа на преглед на документите, 
които се съхраняват в проверявания обект.  Вътрешният одитор следва да попълва 
контролния лист само за обстоятелствата, които лично и непосредствено е проверил. 

Когато процедурата е открита, но е прекратена на определен етап преди 
сключването на договор, за нея се попълват само въпросите до момента на 
прекратяването на процедурата. 
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Приложение 17 към Глава ІІІ, том ІІ 

 
 Такъв тип работен документ може да се използва за оценка на съответствието между извлечени от различни документи  данни, 
отнасящи се до едни и същи единици за тестване, попаднали в извадката.: 
Пример 1.  “Съществува ли съответствие между договорени, доставени, фактурирани, заплатени и осчетоводени ДМА 
№ на единицата от 
извадката (номер на 
договора и дата) 

Вид на ДМА Договорена 
стойност 

Стойност на 
доставката  

Фактурирана стойност Изплатени 
съгласно 
платежни 
нареждания 

Осчетоводени по 
съответната сметка 

Забележк
а 

        
        
        
        
        
        
Пример ІІ. Дейностите в сключените договори за периода......................изпълнени ли са и извършените разходи от бюджета за тях 
допустими ли са?” 
Основание за извършване 
на дейностите 
/дог.№ дата/ 

Стойност на 
договора  
 
 

 

Фактура №/дата Стойност в лв.  Извършена работа 
съгласно протокол 
/лв. 

Изплатено по 
платежен 
документ 

Осчетоводено 
по сметка 

Забележк
а 

 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица  Период:  
. . . . . . . .200. . .г .  –  . . . . . .20. . . .г .  (наименование  на  одитния  

ангажимент )  
(код  на  одитния  ангажимент )  

Документ:    Таблица за съответствие  
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 
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Приложение 18 към Глава ІІІ, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица :  Период: 
.......200...г. – ......20....г. 

(наименование  на  
одитния  ангажимент )  

(код  на  одитиния  
ангажимент )  

Документ:   ТАБЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
 

 
 

Описание на конкретните проверки  РД/ Реф. 
1 За 5 договора от извадката проверете дали са подписани от 
оторизирани лица.  

  
  № на 

договора 
Дата Подписано от Длъжност Изключения 

  
1             
2             
3             
4             
5             
Заключение от теста базирано на проверените 5 договора    
    
Име на лицето извършило проверката,                  Подпис:   
Дата:   
              
2. За 5 приемо-предавателни протокола за доставка на оборудване 
проверете дали има подписани договори преди да е извършена 
доставката/да е подписан протокола?   
  Приемо-

предавателен 
протокол 

Дата Дата на 
договор 

Подпис на 
договора  

Изключения 

  
1       
2       
3       
4       
5       
Заключение от теста базирано на проверените 5 приемо-предавателни 
протокола и 5 договора 
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Приложение 19 към Глава ІІІ, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица :  Период: 
.....200...г. – .....20....г. (наименование  на  

одитния  ангажимент )  
(код  на  одитиния  
ангажимент )  

Документ:  РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ТЕСТОВЕ 

Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
 

 

 
 
 

Наименование на системата/процеса 
Реф. Приложение.......... (описания на системата) 
 
Етапи на системата/процеса и контролни цели 
Реф. Диаграми,Приложения...........  

Рискове 
Реф. Приложение.............. 
 
Цели на теста  

Размер на извадката 
 

Описание на тестваните единици 
 

Рефериране между РД от извършените тестове 
 

Обобщение на резултатите от теста 
 

Случаи на негативни отклонения 
 
 
Влияние на негативните резултати; 
 
 
Заключения и проект на препоръка 
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Приложение 20 към Глава ІІІ, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент :  Одитна  единица :  Период: 
.....200...г. – ......20.....г. (наименование  на  

одитния  ангажимент )  
(код  на  
одитиния  
ангажимент )  

Документ:  РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

Референция: 
 

 
 

Резултати от 
теста 

Реф към РД 

Има ли негативни 
констатации и 

препоръки към тях в 
РД от извършените 

тестове? 

 

Да/Не 

Направените 
констатации, 

заключения и препоръки 
в РД ще бъдат ли 
включени в доклада? 

Да/Не 

Ако не защо? 
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Приложение 21 към Глава ІV, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент:  Одитна  единица :  Период:  
. . . . . . . .200. . .г .  –  . . . . . .20. . . .г .  (наименование  на  

одитния  ангажимент )  
(код  на  одитиния  
ангажимент )  

Документ: ТТААББЛЛИИЦЦАА  ЗЗАА  ООББООББЩЩЕЕННИИЕЕ  ННАА  РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИТТЕЕ  ООТТ  ИИЗЗВВЪЪРРШШЕЕННИИТТЕЕ  ППРРООВВЕЕРРККИИ  
 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

 

Референция: 

 

№ Извършена проверка Констатации Изводи Препоръки Референция 
към РД Докладвано 

 1 2 3 4 5 6 

1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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Приложение 22 към Глава ІV, том ІІ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД/ 
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 

 
 
 
 
 
 
 
 

О Д И Т Е Н  Д О К Л А Д 
 

за извършен одитeн ангажимент за увереност 
 на ....................................................... 

/посочва се дейността или процеса, който е одитиран/ 
в ............................................. 

/одитирана организация/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месец, година 
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стр.       предварителен/окончателен 
доклад 

 
 
 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 
 
 
 

   РЕЗЮМЕ..............................................…................................................ 
 
І. ВЪВЕДЕНИЕ............................….......................................................... 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ………….………………................................. 
 
ЦЕЛИ НА ОДИТА................………..………........................................... 
 
ОБХВАТ НА ОДИТА ………………..………………………...………. 
 
IІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕВЕРКИТЕ 
 
КОНСТАТАЦИИ ............................................................................... 
 
ИЗВОДИ ............................................................................................. 
 
ПРЕПОРЪКИ..................................................................................... 
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стр.       предварителен/окончателен 
доклад  

 
РЕЗЮМЕ 
 
Настоящия доклад е резултат от извършения одит с цел:....................., който 

обхвана следните дейности/процеси в .......... /одитираната организация/. 
Одитът беше извършен в съответствие със ЗВОПС, Етичния кодекс на 

вътрешните одитори и стандартите за вътрешен одит. 
В резултат на извършените от одитора/одиторският екип проверки беше 

установено: 
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
/посочват се основните констатации, свързани с установени нарушения, грешки и 

недостатъци в одитираната дейност/процес/ 
които са описани детайлно в .......... /посочват се съответните пунктове от одитния 

доклад, в които са отразени констатациите/ 
Описаните слабости, грешки и нередности са оценени в зависимост от риска, 

който носят за постигане целите на одитираната дейност/процес и в резултат на това 
могат да бъдат направени следните изводи/заключения: 

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

/посочват се обобщено изводите/заключенията на одитора/одиторския екип, свързани с 
констатирани  нарушения, грешки и недостатъци, както и причините и предпоставките за 
допускането им/ 

 С оглед предприемането на мерки от ръководството за отстраняване на 
установените грешки и недостатъци вътрешният одитор/одиторският екип формулира 
следните препоръки: 

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

/посочват се обобщените препоръки, свързани с проблемните областите/ 
Изпълнението на препоръките и отстраняването на грешките и недостатъците 

следва да се осъществи в кратки срокове, като за целта бъде разработен и одобрен план 
за действие. 

 
 
 
 

Ръководител на вътрешния одит: 
       /име и подпис/ 
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стр.       предварителен/окончателен 
доклад 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Въз основа и в съответствие с утвърдения годишен план за одитните 

ангажименти на звеното за вътрешен одит/дирекция вътрешен одит, вътрешен 
одитор/одиторски екип извърши вътрешен одит в............................................. 

                 /одитирана организация/ 

Проверките обхванаха периода ………… - ………… год. 
Одитът започна на ........ и към ............... год. вътрешният одитор/одитният екип 

приключиха извършването на фактическите проверки.   
 
Настоящият одит се извърши от ................./ вътрешни одитори в състав: 
.........……................... – ръководител /ако е определен/ 
/име, фамилия  и длъжност/  

.................................... 
 /име, фамилия  и длъжност/ 
Длъжностните лица, оказали методическа помощ, контрол и правно осигуряване 

на одиторския екип при настоящия одит бяха: /при наличие на такива/ 
 
..................................... 
/име, фамилия  и длъжност/  

....................................  
/име, фамилия  и длъжност/ 

 
2. ЦЕЛИ НА ОДИТА 
 
/Вътрешните одитори си поставиха за цел да установи дали даден процес или 

процедура в одитирания обект съответства на изискванията на настоящо 
законодателство и дали съществуват достатъчно контролни мерки, гарантиращи 
законосъобразност на различните части на процеса /процесите/. 

Цели, свързани с ефективност, ефикасност и икономичност на даден процес 
или процедура. 

Други … 
 
3. ОБХВАТ НА ОДИТА 
 
/Схематично и стегнато се описва обхвата на одита, описанието на 

дейностите/процесите, които са одитирани и приложените одиторски процедури./ 
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стр.       предварителен/окончателен 
доклад 

 
 
IІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ 

 
Констатации 

Констатациите не следва да изразяват подробен преразказ на общоизвестни 
обстоятелства, а трябва да представят кратко и точно установените факти и 
констатираните пропуски/недостатъци и др. в системите.  

 
Изводи 

Изводите/заключенията  се извеждат след всяка констатация. 
Изводите съдържат дефинирания от одиторите риск /ако има такъв/ и се 

формулират в резултат на събраните и приложени доказателства. 
 
Препоръки 

Препоръките трябва да са конкретни и да следват констатациите, като се  
отнасят към ограничаване на съществуващите рискове и подобряване на СФУК. 

 
 
При оценката на риска от непредприемане на мерки от страна на ръководството 

на ....................…………....................................  във връзка с установените нарушения и 
пропуски е 

 /одитираната организация/дейност или процес/ 
използвана следната скала: 
 
Висок – при непредприемане на мерки пропускът ще окаже сериозно влияние 

върху функционирането на обекта. 
 
Среден – при  непредприемане на мерки пропускът ще окаже средно влияние 

върху функционирането на обекта. 
 
Нисък - при непредприемане на мерки пропускът няма да окаже съществено 

влияние върху функционирането на обекта. 
 
Приложение: Таблица с препоръки за подобряване на одитираната дейност 

или процес. 
 
 
 
 

Ръководител на вътрешния одит: 
       /име и подпис/ 
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ТАБЛИЦА С ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОДИТИРАНАТА 

ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРОЦЕС 
 

/Таблицата е приложение към одитния доклад/ 
 

№№  УУССТТААННООВВЕЕННАА  
ГГРРЕЕШШККАА//ССЛЛААББООССТТ ННИИВВОО  ННАА  РРИИССККАА  ДДААДДЕЕННАА  

ППРРЕЕППООРРЪЪККАА  
ККООММЕЕННТТААРР  ННАА  

РРЪЪККООВВООДДССТТВВООТТОО  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

11  22  33  44  55  66  

11..    ВВИИССООКК//ССРРЕЕДДЕЕНН//  
ННИИССЪЪКК//    Препоръката /не/ 

се приема. 

Изпълнението 
на препоръката 
ще бъде 
проследено при 
следващ одит. 

22..    ВВИИССООКК//ССРРЕЕДДЕЕНН//  
ННИИССЪЪКК//    Препоръката /не/ 

се приема. 

Изпълнението 
на препоръката 
ще бъде 
проследено при 
следващ одит. 

33..  ..............  ................  ......................  ................. ...................... 

44..  ..............  ................  ......................  ................. ...................... 

 
 
      Забележка: Колона 5 и 6 се попълват в окончателния одитен доклад. 
 
 
 
 

Ръководител на вътрешния одит: 
       /име и подпис/ 
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Приложение 23 към Глава ІV, том ІІ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 
 

 
Днес,.…...../.........год. в гр..................... на г-н/г-жа................................., на 

длъжност  
/име, презиме, фамилия/  

............................................ се връчи предварителен одитен доклад за извършен 
вътрешен /ръководител на одитираната дейност/процес/ 

одит в ......................................... с предмет .....................................................................  
/одитирана дейност/процес/   /посочва се дейността или процеса, който е одитиран/ 
Г-н/г-жа...................................................... може да даде писменото си становище 
по констатациите, изводите и препоръките в доклада в срок до ................. на 
адрес:................................................................................................................................ 

След изтичане на посочения срок ще бъде съставен окончателен одитен доклад. 
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от  страните. 
 
 

  
Ръководител на        Ръководител на 
вътрешния одит: ............................    одитираната  

/име,  подпис/     дейност/процес: ................... 
        /име,  подпис/ 
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Приложение 24 към Глава ІV, том ІІ 
 

ОДОБРИЛ: 

.................................... 

(име) 
(ръководител на организация 

 
 

План за действие 
 

за изпълнение на дадените препоръки в Одитен доклад Вх.№ ............./ ............. (дата) 
 
 

№ 
по 
ред 

Препоръки Приети ответни действия Начин на изпълнение на 
препоръките 

Срок за 
изпълнение

Отговорно лице 

     
 

     
 

     
 

 
 

    

 
 
 
 
Дата: ...........................    Ръководител на одитираната  

       дейност/процес: 
 
 
 



ГЛАВА I.  ПОДГОТОВКА НА ОДИТНИЯ АНГАЖИМЕНТ                                
 

 120

Приложение 25 към Глава ІV, том ІІ 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ :  Период:  

. . . . . . . .200.. .г .  – . . . . . .20.. . .г .  
Документ: РРЕЕГГИИССТТЪЪРР  ННАА  ДДААДДЕЕННИИТТЕЕ  ООТТ  ЗЗВВОО  ППРРЕЕППООРРЪЪККИИ  ППРРЕЕЗЗ  22001100  ГГ..    
 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

 

Референция: 

 
 

Ответни действия Проследяване на изпълнението 
на препоръките 

№ Код на 
одитния 

ангажимент 

Установени 
слабости 

Дадени 
препоръки 

Ответни 
действия 

Срок за 
изпълнението 

им 

Отговорно за 
изпълнението 

лице 

Срок за преглед 
на изпълнение 
на ответните 

действия 

Вътрешен 
одитор, 

отговорен за 
проследяванет

о 

Планирана 
проверка за 
проследяване 

изпълнението на 
дадените 
препоръки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.           

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

ЗАБЕЛЕЖКА: 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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Приложение 26 към Глава V, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент:  Одитна  единица :  Период:  
. . . . . . . .200. . .г .  –  . . . . . .20. . . .г .  (наименование  на  

одитния  ангажимент )  
(код  на  одитиния  
ангажимент )  

Документ: ТТААББЛЛИИЦЦАА  ЗЗАА  ППРРООССЛЛЕЕДДЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДААДДЕЕННИИТТЕЕ  ППРРЕЕППООРРЪЪККИИ  
 
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

 

Референция: 

 
 

№ препоръки Ответни действия Срок Отговорно лице Предприети действия по 
изпълнението на препоръките 

      

      

      

      

      

      

      

ЗАБЕЛЕЖКА: 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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Приложение 27 към Глава V, том ІІ 
 

Одитен  ангажимент:  Одитна  единица :  Период:  
. . . . . . . .200. . .г .  –  . . . . . .20. . . .г .  (наименование  на  

одитния  ангажимент )  
(код  на  одитиния  
ангажимент )  

Документ: ТТААББЛЛИИЦЦАА  ЗЗАА  ФФООРРММУУЛЛИИРРААННЕЕ  ННАА  ККООННССТТААТТААЦЦИИИИТТЕЕ  ИИ  ИИЗЗВВООДДИИТТЕЕ  ППРРИИ  ППРРООССЛЛЕЕДДЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ППРРЕЕППООРРЪЪККИИТТЕЕ   
Изготвил: 
име,  подпис, дата 

Представил за преглед: 
име,  подпис, дата 

Приел за преглед: 
име,  подпис, дата 

Проверил: 
име,  подпис, дата 

 

Референция: 

 
 
 

№ Препоръки Ответни действия Предприети действия по 
изпълнението на препоръките 

Констатации и изводи на ВО от 
ЗВО 

     

     

     

     

     

     

     

     

ЗАБЕЛЕЖКА: 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 


