
Eastern Academic Journal                                                                                                                   ISSN: 2367–738 

                                                                                                                                       Issue 4, pp. 67 - 91, December, 2020 
 

67 

www.e-acadjournal.org 

 

ВЪТРЕШНИЯТ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР КАТО ОБЕКТ НА 

ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ 

Олга Б. Борисова 1 

 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

гр.Варна, България 

 

  

_________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ — Студията разглежда вътрешният одит в публичния сектор като специфичен 

обект на правно регулиране. По смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор вътрешният одит е част от системата за мониторинг на финансовото 

управление и контрол и има за цел да оцени неговото функциониране и своевременно да 

предостави информация за установени слабости и пропуски пред лицата, отговорни за 

предприемане на коригиращи действия, както и да се осигури навременното му 

актуализиране при промени в условията. Отчитайки правната природа на организациите от 

публичния сектор и установения административноправен ред за реализиране на държавно-

властническите правомощия в Закона за финансовото управление и контрол и Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор е правно уреден контролът осъществяван спрямо 

публичните организации и механизмите на държавата за надзор и регулиране. Той е 

неразделна част и продължение на изпълнителната дейност, чрез която се осъществяват 

задачите на държавата в различните отрасли и сфери на публичния сектор. Направени са 

предложения de lege ferenda за да бъде изпълнено условието за задължителност на 

Методическите насоки и указания на министъра на финансите относно вътрешния одит. 

Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен акт, който 

се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-

висока степен. Съгласно чл.7, ал.3 от същия закон инструкцията е нормативен акт, с който 

висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на 

нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури. Придържайки 

се към характеристиките на тези два вида нормативни актове, техните специфики и 

законоустановена процедура за влизане в сила, министърът на финансите de lege ferenda  

следва да прецени, в каква форма ще „облече” задължителните насоки и указания – като 

наредби или инструкции, за да може да изисква изпълнението им от организациите от 

публичния сектор. 
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_________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT— The study considers internal audit in the public sector as a specific object of legal regulation. 

Within the meaning of the Act on financial management and control in the public sector, the internal audit is 

part of the system for monitoring the financial management and control and aims to assess its functioning and 

timely provide information on identified weaknesses and omissions to those responsible for undertaking 

corrective actions, as well as to ensure its timely updating in case of changes in the conditions. 

Taking into account the legal nature of public sector organizations and the established administrative 

order for the implementation of state powers in the Financial Management and Control in the Public Sector 

Act and the Public Sector Internal Audit Act, the control exercised over public organizations and state 

supervisions and regulation mechanisms is legally regulated. It is an integral part and continuation of the 

executive activity, through which the tasks of the state are carried out in the various branches and spheres of 

the public sector. 

Proposals de lege ferenda have been made to fulfill the condition of bindingness of the 

Methodological guidelines and instructions of the Minister of Finance regarding the internal audit. 

 

Keywords: internal audit, monitoring, public sector  
_________________________________________________________________________________ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и 

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

Същността, принципите и обхвата на вътрешния одит в организациите от публичния сектор са 

уредени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

Според одитните стандарти на международната организация на върховните одитни 

институции  -ИНТОСАЙ (Одитни стандарти ИНТОСАЙ, МСВОИ 100 „Основни принципи на 

одита в публичния сектор”,  т.17), одитът в публичния сектор се извършва в среда, където 

държавните институции и другите публични обекти носят отговорност за използването на 

средствата, събрани от данъкоплатците и от други източници, при предоставянето на услуги 

на гражданите и на други потребители. Тези обекти са задължени да се отчитат за своето 

управление и изпълнение и за използването на ресурсите както пред тези, които ги 

предоставят, така и пред тези включително гражданите, които зависят от услугите, 

предоставени с използването на тези средства. Одитът в публичния сектор спомага да се 

създадат подходящи условия и да се подкрепят очакванията, че организациите в публичния 

сектор и техните служители ще изпълняват функциите си ефективно, ефикасно, етично и в 

съответствие с приложимите закони и разпоредби. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Организации от публичния сектор по смисъла на Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор  (ЗФУКПС) са:  

 бюджетните организации2 и общинските предприятия3; 

 организациите, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република 

България; 

                                                 
2 по смисъла на Закона за публичните финанси, обн. ДВ, бл.15 от 15.02.2013г., посл.изм. 14.11.2017г. 
3 по смисъла на Закона за общинската собственост, обн. ДВ, бр.44 от 21.05.1996г., посл.изм. 29.11.2019г. 
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 организациите, разпореждащи се със средства по фондове и програми от 

Европейския съюз; 

 държавните предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон; 

 търговските дружества, включително лечебните заведения, с над 50 на сто 

държавно и/или общинско участие в капитала, както и търговски дружества, 

чийто капитал е изцяло собственост на тези дружества.  

Ръководителите на организациите посочени по-горе отговарят за постигане целите на 

организациите, като управляват публичните средства по законосъобразен, икономичен, 

ефикасен и ефективен начин (ЗФУКПС, чл.6, ал.1). Те отговарят за осъществяване на 

финансовото управление и контрол (ФУК) във всички ръководени от тях структури, 

програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро 

финансово управление и прозрачност. Ръководителите на организациите отговарят за 

определяне на целите на организациите, идентифициране на рисковете за постигането им и за 

въвеждане на ефективни системи за ФУК в съответствие с изискванията на ЗФУКПС. 

ЗФУКПС дефинира ФУК в публичния сектор, като: «цялостен процес, интегриран в 

дейността на организациите  по чл.2 и осъществяван от ръководството и служителите им чрез 

системи за ФУК, включващи политики, процедури и дейности, въведени от ръководството на 

организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организацията са 

постигнати чрез: първо - съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори, 

второ - надеждност  и всеобхватност на финансовата и оперативната информация, трето - 

икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите, четвърто - опазване на активите и 

информацията и пето - предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както и 

предприемане на последващи действия» (чл.5 от ЗФУКПС).   

В глава трета на закона са описани петте взаимно свързани елементи на ФУК: 

контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация и 

мониторинг /виж фиг.1/, както и принципите и изискванията за тяхното прилагане.  

По този начин е уреден обхватът и осъществяването на ФУК в публичния сектор, като 

е обяснено съдържанието на управленската отговорност в тези организации и са уточнени 

функциите на министъра на финансите по отношение координацията и хармонизацията на 

ФУК. Указани са редът за предоставяне на информация за състоянието на ФУК и 

административнонаказателни разпоредби  за ръководителите на организациите неизпълнили 

задължението си за предоставяне на информацията на министъра на финансите, както и 

формата, съдържанието и сроковете по отношение на тази информация.  

Редът и начинът за представяне на информация за функционирането, адекватността, 

ефикасността и ефективността на СФУК в организациите от публичния сектор са определени 

с наредба (Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на 

информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС, приета с ПМС №242 от 24.09.2019г., обн., ДВ, бр.76 

от 27.09.2019г.). 
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          Фигура №1 

 

Елементи на финансовото управление и контрол в организациите от публичния  

сектор 

 
Дейността по вътрешен одит не е самостоятелен елемент, тя е  част от мониторинга на 

ФУК, но е от  съществено значение за  постигне целите на организацията чрез прилагането на 

систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на 

процесите за управление на риска, контрола и управлението. 

Най-общо елементът «мониторинг» може да се окачестви, като система, която има за 

цел да оцени функционирането на ФУК и своевременно да предостави информация за 

установени слабости и пропуски пред лицата, отговорни за предприемане на коригиращи 

действия, както и да се осигури навременното му актуализиране при промени в условията. 

Мониторингът на ФУК включва: текущо наблюдение, самооценка и вътрешен одит. 
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Фигура №2 

 

Система за мониторинг на ФУК в организациите от публичния сектор 

 

 
 

Същността на ФУК и неговите елементи са описани, като рамка в методически насоки 

и указания на министъра на финансите, оформени в пет самостоятелни документа.  

Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол е 

основният документ. Той е придружени с указания за последващи оценки на изпълнението в 

организациите от публичния сектор, указания за управление на риска в организациите от 

публичния сектор, указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност 

в организациите от публичния сектор и наръчник за вътрешен одит. Указанията и наръчника 

съставляват четири отделни документа  утвърдени от министъра на финансите.   

Съгласно чл.10, ал.3 от ЗФУКПС министърът на финансите издава методически насоки 

по елементите на финансовото управление и контрол. 

Методическите насоки и указания на министъра на финансите са въведени със Заповед 

№ЗМФ 184/06.03.2020г. Изрично в чл.17, ал.2 от ЗФУКПС е пояснено, че методическите 

носоки и указанията на Министъра на финансите, издаден по прилагането на закона, са 

задължителни за прилагане от организациите от публичния сектор. 

Възниква въпросът дали тази заповед има характеристиките на общ административен 

акт, или по своята правна природа е нормативен административен акт, който погрешно е 

установен във формата на заповед. 

Според разпоредбата на чл.65 от АПК общи са административните актове с еднократно 

правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат 

права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказатие да се 

издадат такива актове. Разпоредбата на чл.75, ал.1 от АПК от друга страна очертава 

нормативните административни актове, като подзаконови административни актове, които 

съдържат административноправни норми, отнасят са за неопределен и неограничен брой 

Мониторинг на ФУК 

текущо наблюдение самооценка вътрешен одит 
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адресати и имат многократно правно действие. При тълкуване и разграничение на двете 

разпоредби се виждат съществените разлики между тях. Общият административен акт има 

еднократно правно действие, засягащо неопределен брой лица, докато нормативният акт има 

многократно правно действие и се отнася до неопределен и неограничен брой адресати. 

Смисълът на Заповед №ЗМФ 184/06.03.2020г. на министъра на финансите не е 

адресатите еднократно да съобразят поведението си с правилото. Напротив, от тях се изисква 

да съобразяват многократно своето поведение – колкото пъти попадат в описаната в 

хипотезата на правилото ситуация.  

Изводът е, че от гледна точка на кратността на неговото правно действие изследвания 

акт има характеристиките на нормативен административен акт. 

Ако приемем, че разглежданата заповед не е общ административен акт, а е нормативен, 

то тогава би било налице несъответствие между формалните характеристики на акта и 

неговия правен смисъл. 

Според разпоредбата на чл.115 от Конституцията, министрите издават правилници, 

наредби, инструкции и заповеди. Ноторно е известно, че заповедта може да бъде 

индивидуален административен акт или общ административен акт, но не и нормативен 

административен акт. 

Един от основните принципи в дейността на органите на изпълнителната власт е 

предвиден в чл.13 от АПК, а именно – последователност и предвидимост. Този принцип се 

изразява в своевременно публично огласяване на критериите, вътрешните правила и 

установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане 

на закона и постигане на целите му. 

ЗФУКПС изрично овластява министърът на финансите да издаде методически насоки 

по елементите на финансовото управление и контрол. Обаче липсват данни за изпълнение на 

установените изисквания, които биха могли да определят акта, като задължителен за 

изпълнение от указаните адресати. 

Не са налице изискванията заложени в чл.66 от АПК за уведомяване за предстоящото 

издаване на акта, ако приемем, че заповедта е общ административен акт. Не е спазено 

задължението на административния орган по чл.69 от АПК – да осигури на заинтересованите 

лица участие в административното производство съобразно предвидените в закона форми и 

срокове. Не е изпълнено и правилото на чл.71 от АПК за обсъждане на предложенията и 

възраженията на заинтересованите граждани и техните организации преди обективиране на 

волеизявлението. 

Per argumentum a fortiori, не са спазени и изискванията за издане на нормативен 

административен акт, заложени в чл.75-80 от АПК. Издадените от министъра задължителни 

правила не са преминали през задължително обществено обсъждане, не са били и 

обнародвани в “Държавен вестник”, каквото е и императивното условие на разпоредбата на 

чл.78, ал.2 от АПК, за да породи актът правно действие. 

Съгласно чл.18а от Закона за нормативните актове при изработването на проект на 

нормативен акт следва да се извърши предварителна оценка на въздействието, както и 

провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица. 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове изработването на проект на 

нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, 
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предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния 

орган съставителят на проекта следва да го публикува на интернет страницата на съответната 

институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на 

въздействието. 

В чл.37, ал.1 от Закона за нормативните актове, като общ закон, също изрично е 

предвидено изискването нормативните актове на министрите да бъдат обнародвани в  

“Държавен вестник”.  

С оглед на гореизложеното и за да бъде изпълнено условието за задължителност на 

Методическите насоки и указания на министъра на финансите  de lege ferenda следва да бъдат 

коректно изпълнени изискванията на законодателството. 

Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен акт, 

който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от 

по-висока степен. 

Съгласно чл.7, ал.3 от Закона за нормативните актове инструкцията е нормативен акт, с 

който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на 

нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури. 

Придържайки се към характеристиките на тези два вида нормативни актове, техните 

специфики и законоустановена процедура за влизане в сила, министърът на финансите de lege 

ferenda  следва да прецени, в каква форма ще „облече” задължителните насоки и указания – 

като наредби или инструкции, за да може да изисква изпълнението им от организациите от 

публичния сектор. 

Eлементите на ФУК, като цяло са приложими за всички организации от публичния 

сектор. Ръководителят на всяка организация използва индивидуален подход при прилагането 

на елементите на вътрешен контрол в зависимост от спецификата на съответната организация 

(организационната й структура, средата, в която се извършват дейностите, обемът и 

сложността на самите дейности, степента на регулираност и др.).  

Според одобрените от министъра на финансите указания, „предвид съответствието на 

рамката на вътрешен контрол в публичния сектор у нас с интегрираната рамка по вътрешен 

контрол COSO4  изразът „системи за финансово управление и контрол” (СФУК), използван в 

ЗФУКПС е аналогичен на изразите „вътрешен контрол” и „системи за вътрешен контрол”. 

Множеството разпоредби на  ЗФУКПС потвърждават, че изискванията на закона не се отнасят 

единствено до финансовия аспект от дейността на организацията (поемане на задължения и 

извършване на разходи), а до всички дейности на организацията и решенията на нейното 

ръководство.” 

По тази причина в т. II от методическите насоки е указано, че в документа одобрен от 

министъра „навсякъде, където се срещат изразите „вътрешен контрол” и „системи за 

вътрешен контрол”, те са аналогични на законовия израз СФУК и не му противоречат. 

                                                 
4 Моделът COSO е въведен и популяризиран от Комитета на спонсориращите организации на Комисията 

Treadway (COSO), който е съвместна инициатива на пет професионални организации: Американският 

институт на дипломираните експерт-счетоводители СРА (AICPA), Американската счетоводна асоциация 

(ААА), Институтът на вътрешните одитори (The IIA), Финансово-административният институт на САЩ 

(FEI)  и Институтът по управленско счетоводство (IMA ) 
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По отношение на мониторинга указанията на министъра на финансите (т.III.5) 

изясняват целта на елемента «мониторинг», неговата същност, принципи и подход за 

прилагане.  

Целта на мониторинга е да предостави увереност, че системите за вътрешен контрол 

функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Чрез 

наблюдението/мониторинга/ на системите за вътрешен контрол се цели да се гарантира, че 

механизмите за контрол функционират според изискванията и се променят по подходящ 

начин при промени в условията. Такава гаранция може да се даде чрез оценяване качеството 

на работата на системите за вътрешен контрол във времето. 

При изясняване същността на елемента «мониторинг» указанията внасят важно 

уточнение относно обхвата на дейността. Мониторингът не се свежда единствено до 

финансовите аспекти, а  е «цялостен преглед на дейността на организацията» и включва 

набюдение на всички дейности, които ръководството управлява. Ръководството поставя 

целите на организацията, носи цялата отговорност за системите за вътрешен контрол и 

извършва надзор върху дейността на организацията. В този процес са включени контроли, 

състоящи се от политики и процедури въведени от ръководството. Вътрешният контрол е 

интерактивен, повтарящ се процес, който е наличен във всички дейности. Осъществява се не 

само от висшето и оперативно ръководство, а от всички служители в организацията чрез 

техните действия и решения, независимо дали са документирани или формални. Всички 

служители от организацията извършват действия за постигане целите на организацията, което 

изисква те да са запознати със своята роля и отговорност, както и със степента на 

правомощията си. Следва да се има предвид, че тъй като вътрешният контрол зависи от 

човешкия фактор, той е уязвим поради грешки в преценките или интерпретациите, 

неразбиране, небрежност, умора, разсейване, заговор, злоупотреби или незачитане. Между 

задълженията на отделните служители, начина на тяхното изпълнение и съответствието им с 

целите на организацията трябва да съществува ясна и здрава връзка. 

Интегрираната рамка за вътрешен контрол COSO 2013, въвежда два основни принципа 

(принцип 16 и принцип 17 на вътрешния контрол) по отношение на елемента „мониторинг”:  

Първи принцип: Организацията избира, разработва и извършва текущи и/или отделни 

оценки, за да установи съществуването и функционирането на компонентите на вътрешния 

контрол и 

Втори принцип: Организацията оценява и съобщава своевременно установените 

слабости/пропуски на вътрешния контрол на лицата, отговорни за предприемане на 

коригиращи действия, включително висшето ръководство и съвета на директорите, според 

случая. 

Дефинирайки гореописаните принципи COSO 2013 поставя фокуса върху подхода при 

осъществяване на мониторинга и прилагания инструментариум. При осъществяването на 

мониторинга, ръководителят на организацията трябва да обърне внимание върху състоянието 

на вътрешния контрол и постигнатите цели.  За прилагане на първия  посочен принцип 

намираме като удачна форма за неговото осъществяване комбинирането на текущия 

мониторинг със специалните ad hoc5 оценки. Изхождайки от основните характеристики на 

                                                 
5 на латински: ad hoc – специално, използвано само за.. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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двата инструмента и възможностите при тяхното използване, смятаме, че този подход 

подпомага запазването на ефективността на вътрешния контрол във времето. Следва да 

поясним, че:  

- текущ мониторинг, това е мониторинг на системите за управление и контрол, 

интегриран в нормалните, повтарящи се ежедневни дейности на организацията. Той се 

извършва непрекъснато в реално време и реагира динамично на променящите се условия. 

Затова по принцип текущият мониторинг е по-ефективен от специалните оценки. 

Инструменти за неговото осъществяване са контролни листове, с конкретни въпроси за 

проверка, сравнения, оперативки, система за проследяване изпълнението на работата на 

персонала спрямо заложените цели и стандарти и др. 

 - специални ad hoc оценки се извършват след събитията и техните обхват и честота 

зависят от оценката на риска и от ефективността на текущия мониторинг. Тези оценки се 

създават за специален случай и могат да се извършват под формата на самооценки. Обхватът 

и честотата на специалните самооценки зависят от оценката на риска и от ефективността на 

текущия мониторинг. Организациите могат да извършват както самооценки на отделни 

елементи на системите за вътрешен контрол, така и цялостна самооценка на системите. 

Предвид изискването на ЗФУКПС (чл.8, ал.1) за ежегодно представяне на министъра на 

финансите на информация за състоянието на финансовото управление и контрол, 

организациите от публичния сектор следва да извършват самооценка на системите за 

вътрешен контрол най-малко веднъж годишно. Ръководителите на организациите по чл.2, 

ал.2, т.1, 5 и 6 първостепенни разпоредители с бюджет, с изключение на ВСС и Сметната 

палата, до 31 март представят информацията за функционирането, адекватността, 

ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 

предходната година, като вземат предвид резултатите от самооценките.   

Подходът за извършване на самооценка за целите на мониторинга е разписан в 

Приложение 2 „Указания за ключови индикатори и процедури за мониторинг”, от 

методическите указания. Самооценката се извършва от определени за целта служители /екип 

за самооценка, въз основа на проверки и анализ на събраната информация. Информацията се 

документира, структурира и анализира по начин, който да сравни реалното състояние с 

критериите за адекватност и ефективност на системите за вътрешен контрол. Резултатът от 

извършеното независимо потвърждение се отразява в доклад от извършена самооценка, който 

следва да съдържа и препоръки за преодоляване на установени слабости в системите за 

вътрешен контрол. 

Вътрешните одитори не трябва да участват в извършването на самооценката, предвид 

факта, че вътрешният одит е отделен инструмент за мониторинг. Подходящо е, с цел 

осигуряване на обективност на самооценката, служителите от екипа за самооценка да не 

оценяват административните структури, в които работят и процесите за които са отговорни. 

По време на специалните оценки ръководителите биха могли да използват и констатациите на 

вътрешния одит. 

Мониторингът се осъществява предимно като текуща дейност, но не следва  да се 

бърка с т.н. «проверки за точност на изпълнението», които също са текущи и са част от 

контролните дейности извършвани от оперативното ръководство на организацията. 

Проверките за точност целят да установят дали дадена дейност или контрола е изпълнена 
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точно, както е предвидено – със спазване на нужните действия, отговорности и срокове и дали 

информацията е вярна. За разлика от тях мониторингът следва да установи, «дали въпреки 

точното изпълнение на предварителния контрол не са налице случаи на незаконосъобразни 

действия и решения и да установи причините за това –липса на ключова проверка в дизайна 

на процедурата за предварителен контрол, липса на ключова компетентност в лицето, 

изпълняващо предварителния контрол или нещо друго».  

За установяването на адекватността и ефективността на системата за вътрешен 

контрол, както  и слабости, които водят до отклонения от контролните цели, мониторингът 

използва набор от индикатори, показващи възможните отклонения от контролните цели. 

Ключовите индикатори за изпълнение (КИИ) са важен инструмент на мониторинга, чрез 

който се проследява изпълнението на целите. Те са показатели, използвани за проследяване на 

степента на изпълнение на дадена цел. Съответно, чрез тях се идентифицират недостатъчно 

ефективни аспекти от дейността на организацията, което от своя страна позволява да се 

идентифицират и слабости в системата за вътрешен контрол. 

Подходът за разработване на индикатори за целите на мониторинга е подробно 

разписан в представените в Приложение 2 „Указания за ключови индикатори и процедури за 

мониторинг” – неразделна част от указанията на министъра на финансите. Четири са 

специфичните характеристики на КИИ (мярка, цел, източник на информация и честота на 

измерване). Същите  са представени на фигура №3. 

 

Фигура №3 

Основни характеристики на ключовите индикатори за мониторинг в публичния сектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 

Цел 

Източник на 

информация 

Честота на 

измерване 

Отразява ефекта от постигане на целите и  трябва за бъде добре 

дефинирана и количествено измерима, н.м. процент на 

усвояемост на средства, ръст на печалба, процент на 

повишаване удовлетвореността от предоставена услуга и др. 

Показва целевата стойност на дадена мярка (в абсолютна 

стойност или процент), която следва да се постигне, н.м. 

определяне на конкретен % на повишаване на 

удовлетвореността от дадена услуга % на намаляване на 

текучеството и др. 

Специфичен за всеки индикатор, със заложено изискване за 

актуалност 

Принципът на честотата на измерването на индикаторите 

зависи от целта –годишна, средносрочна, стратегическа и 

значимостта на рисковете (н.м. при годишна цел –измерване на 

тримесечие, при стратегическа –веднъж годишно и др.) 



Eastern Academic Journal                                                                                                                   ISSN: 2367–738 

                                                                                                                                       Issue 4, pp. 67 - 91, December, 2020 
 

77 

www.e-acadjournal.org 

 

 

Съгласно методическите насоки по елементи на финансовото управление и контрол, 

организациите от публичния сектор са длъжни, като част от процеса по целеполагане и 

управление на риска, да изготвят и утвърдят стратегически план, който да отразява общите 

(стратегически) цели на организацията. Този стратегически план не трябва да дефинира и 

формулира нови стратегически цели, а да събере на едно място и да подреди в стройна 

йерархия целите от другите вече съществуващи стратегически и планови документи. В 

случай, че някои от тези цели не отговарят на изискванията да бъдат ясни, конкретни, 

измерими, ръководството на организацията трябва да ги доразвие и допълни. Съответно, в 

рамките на процеса по изготвяне на стратегическия план на организацията е подходящо да се 

дефинират и оперативни, годишни цели на организацията, както и цели на административните 

структури. В хода на процеса по изготвяне на стратегическия план е необходимо да се 

дефинират и адекватни КИИ. 

Вътрешният одит е третият задължителен компонент на елемента „мониторинг”, в 

качеството си на трета линия на защита при постигане целите на управлението на риска и 

контрола (виж фиг. 4).  

Концепцията за трите линии на защита е една от съвременните концепции при 

управлението на риска. По отношение елементите на финансовото управление и контрол тя е 

въведена през 2013г. чрез позиция на Международния институт на вътрешните одитори. 

Моделът предоставя лесен и ефикасен начин за подобряване на комуникацията при 

управлението на риска и контрола чрез разясняване на съществените роли и отговорности. 

Дори в организации, където не съществува формална рамка или система за управление на 

риска, моделът „трите линии на защита” може да внесе по-голяма яснота по отношение на 

рисковете и контролите и да помогне за подобряване на ефективността на системите за 

управление на риска (http://iiabg.org/files/IPPF%20PP%20-

Three%20Lines%20of%20Defense%20January%202013_BG.pdf) 

Трите линии на защита в организациите от публичния сектор според модела са: 

управленският контрол (1-ва защитна линия), дейностите по финансов контрол, сигурност и 

управление на риска, представени, като многообразни дейности подпомагащи управленския 

контрол (2-ра защитна линия) и вътрешният одит, като независим преглед на оперативния 

контрол на процесите и системите (3-та защитна линия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iiabg.org/files/IPPF%20PP%20-Three%20Lines%20of%20Defense%20January%202013_BG.pdf
http://iiabg.org/files/IPPF%20PP%20-Three%20Lines%20of%20Defense%20January%202013_BG.pdf
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служителите.  

Втората линия на защита включва финансовия контрол, който извършва мониторинг на 

финансовите рискове и процеса на финансово отчитане, включва също инспектората и 

звена/служители, натоварени да съблюдават съответствието с различните видове 

законодателство в областта на безопасността, сигурността, снабдяването, опазването на 

околната среда, качеството, както и звено за управление на риска/комитет, което подпомага и 

извършва мониторинг на прилагането на ефективни практики по управление на риска от 

страна на оперативното ръководство. 

Третата линия на защита е вътрешният одит, който предоставя цялостна увереност на 

органа на управление и на висшето ръководство от позицията на най-високото ниво на 

независимост и обективност в рамките на организацията (http://iiabg.org/files/IPPF%20PP%20-

Three%20Lines%20of%20Defense%20January%202013_BG.pdf)  

Управителният орган, висшето ръководство, одитният комитет и външният одит са извън 

структурата на модела. Те не присъсъстват сред трите линии на защита но имат своята роля и 

отговорности в комуникацията при управлението на риска и контрола в публичния сектор. 

За осъществяване на мониторинга ръководителят на организацията е удачно да използва 

възможностите и предимствата на вътрешния одит, тъй като по този начин се  осигурява най-

кратката линия за докладване. 

Предназначението на вътрешният одит е да предостави разумна степен на увереност за 

ефективността на управлението на риска, вътрешният контрол и мониторинга на мерките от 

първата линия на защита.  Оценката на системите за управление и контрол, извършена от 

вътрешния одитор, дава информация на висшето ръководство за адекватността и 

ефективността на системите в съответствие с изискванията. Одиторите имат възможността да 

дават препоръки и да следят за тяхното изпълнение. По този начин дейността по вътрешен 

одит подпомага ръководителя на организацията при реализиране на втория принцип, на който 

е подчинен мониторинга в интегрираната рамка за вътрешен контрол – своевременно 

оценяване и информиране за установени слабости/пропуски на вътрешния контрол с цел 

предприемане на коригиращи действия.  

Отличителната черта на третата линия на защита е високата степен на организационна 

независимост и обективност, която втората линия на защита не притежава. Постигането на 

ефективен мониторинг изисква подход в който втората и третата линия на защита да бъдат 

структурирани правилно с оглед специфичната роля на всяка от тях в общия процес на 

ефективно управление на риска.  

Въпросът е дискусионен с оглед липсата на ясни норми и механизми за автентично 

тълкуване на нормативните актове, които определят ролите и отговорностите на структурите 

за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор. През годините е допуснато сходни 

контролни функции да намерят място в различни стратегии и различни политики. Това е 

„създало объркване, както сред проверяващите, така и сред проверяваните, и сред обществото 

като цяло” и е дало основание  в Стратегията за развитие на Вътрешния контрол в публичния 

сектор 2018 -2020г. да се обърне специално внимание на инспекторатите по смисъла на чл.46 

от Закона за администрацията, тъй като ”поддържането на високи стандарти в публичния 

сектор зависи от много фактори, но най-силните вътрешни такива са професионалните и 

активни действия на тези две основни вътрешни контролни функции в централните 

http://iiabg.org/files/IPPF%20PP%20-Three%20Lines%20of%20Defense%20January%202013_BG.pdf
http://iiabg.org/files/IPPF%20PP%20-Three%20Lines%20of%20Defense%20January%202013_BG.pdf
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администрации от публичния сектор. Стремежът е да се подтикне администрацията да засили 

своите вътрешни организационни и функционални ресурси към промяна на статуквото на 

колебливо обществено доверие в силно положителна посока”.  

Като констатиран проблем за вътрешния контрол в публичния сектор в стратегията е 

посочено, че „поради неразбиране, а най-често поради недобра комуникация между 

инспекторатите (от втората линия на защита) и звената за вътрешния одит (третата линия на 

защита) e съществувала реална вероятност да не бъдат идентифицирани, оценени и 

управлявани съществени рискове в организациите от публичния сектор. Нещо повече, 

понякога се стига до „непокриване” на определени изисквания по отношение на оценката на 

риска, поради погрешното мнение, че ангажиментът за това е на други организационни 

контролни звена. Доста често такъв вакуум е налице между звената за вътрешен одит и 

инспекторатите в министерствата във връзка с изпълнението на контролни функции. 

Активното взаимодействие между тези звена при стриктно спазване на нормативните актове и 

вътрешноведомствените актове според стратегията ще допринесе за по-отговорното 

подпомагане на ръководството на организациите по отношение на техните правомощия по 

управление, координация и контрол на съответната администрация и администрациите на 

други органи, които са в неговата сфера на осъществяване на държавната политика. Именно 

чрез съвместни усилия, но при запазване на функционалните различия, оперативната 

независимост и самостоятелност, звената за вътрешен одит и инспекторатите в 

министерствата могат и трябва да постигнат едно действително взаимодействие по оценката 

на съществените рискове в интерес на дейността на организацията и подпомагайки органа на 

държавна власт при изпълнение на правомощията му. 

В тази връзка заслужава специално внимание разпоредбата на чл. 21, ал.2, т.1 от 

ЗВОПС. Предвидено е ограничително условие, а именно за ръководител на вътрешния одит да 

не може да бъде назначавано лице, когато е работило в организацията през последната една 

година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител 

в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията. 

Това ограничение установено в нормата е с цел осъществяване на принципа за 

независимост и обективност на вътрешния одит, въведен от разпоредбата на чл. 4, т.1 от 

ЗВОПС. Съществуването на ограниченията, регламентирани с разпоредбите на чл. 21, ал.2, т.1 

и т.2 от закона е с изрично посочен срок. 

Озадачаващото в случая е възможността за ръководител на вътрешния одит да бъде 

назначено лице, което преди това е заемало длъжността „служител в инспекторат по чл. 46 от 

Закона за администрацията”. 

Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията е на пряко подчинение на 

министъра и осъществява административен контрол върху дейността на министерството и на 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. 

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и 

точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за решаването им. 

В съответствие с организацията по разпределение на функции съобразно принципите 

на трите линни на защита, вътрешните одитори са установени в трета линия на защита, а 

служителите в инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията попадат в приложното 

поле на втора линия на защита. 
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С оглед на гореизложеното е неразбираемо защо се толерира назначаването за 

ръководител на вътрешен одит във ведомствата на служители в инспекторат по чл. 46 от 

закона за администрацията, а едновременно с това е наложена забрана за назначаване на 

други експерти от различни области на вътрешния контрол, които работят по отношение на 

по-доброто управление на риска в организацията  и също са от втората линия на защита. 

Такива служители, които са дискриминирани от настоящата формулировка на разпоредбата 

на чл. 21, ал.2, т.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са например финансовите 

контрольори, специалистите по разкриване на измами, одиторите по качество, специалистите 

по управление на риска и др. 

Поради тази причина, с цел да се избегне подобен дискриминиращ елемент в 

законоустановената процедура по назначаването на ръководителя на вътрешния одит би 

следвало de lege ferenda това привилигировано отношение към служителите в инспекторат по 

чл. 46 от Закона за администрацията да бъде преодоляно. 

Въз основа на изложеното предлагаме разпоредбата на чл. 21, ал.2, т.1 от ЗВОПС да 

бъде със следното съдържание: „За ръководител на вътрешния одит не може да бъде 

назначавано лице, когато е работило в организацията през последната една година по трудово 

или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор”. 

В Стратегията за вътрешен контрол в публичния сектор 2018-2020г., като проблемна 

област се очертава длъжността ”финансов контрольор”.  Определена е  като „фигура  с 

нееднозначна роля, наложена със Закона за държавния вътрешен финансов контрол от 

2001г.”.  

В исторически план през периода 2001 -2006г. системите за финансово управление и 

контрол в публичния сектор включват задължително система за предварителен контрол и 

система за двоен подпис по отношение на поемането на финансови задължения и 

извършването на разходи. Предварителният контрол е контрол за законосъобразност на 

всички документи и действия свързани с финансовата дейност. Осъществява се чрез проверки 

преди вземане на решения за поемане на задължения и извършване на разход. Той е функция 

и отговорност на разпоредителя или ръководителя и се осъществява от финансов контрольор. 

При упражняване на предварителен контрол финансовият контрольор одобрява или отхвърля 

предложенията на разпоредителя или ръководителя за поемане на задължения или за 

извършване на разходи (Закон за държавния вътрешен финансов контрол, обн. ДВ, бр.92 от 

10.11.2000г., в сила от 1.01.2001г. отм., бр. 33 от 21.04.2006 г., чл.19, ал.5) 

По данни към септември 2017г. в системата на министерствата и други ведомства от 

централната администрация са заети повече от 125 щатни бройки за длъжност „финансов 

контрольор”, а на повече от 1300 служители са възложени допълнително функции по 

предварителен контрол за законосъобразност. В почти всички устройствени правилници на 

министерствата се откриват текстове за различни структури (основно юридически звена) с 

разписани функции, които по своята същност представляват предварителен контрол за 

законосъобразност. 6 

                                                 
6
  в т.ч.: съгласуване за законосъобразност и даване на становища по законосъобразността на 

административните актове, издавани от съответния ръководител; съгласуване за законосъобразност на 

трудовите договори и административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на 

трудовите и служебните правоотношения на служителите в организацията, съгласуване за 
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Анализите не извеждат надеждни доказателства за ефективност на тази контролна 

превантивна дейност в този си вид и според стратегията за в бъдеще е наложително да се 

преразгледа, като концепция. 

Визията за вътрешния контрол и доброто управление в публичния сектор в България през 

2020г. изложена в горепосочения документ е установяване на съвременен модел на вътрешен 

контрол, с четири фундаментални приоритета: 

Първи приоритет: С основен фокус върху ефективността и отчетността; 

Втори приоритет:  Да продължава да се основава на COSO модела; 

Трети приоритет: Да е организиран в съответствие с принципите на трите линии на 

защита и  

Четвърти приоритет: Хармонизиран и в перспектива за непрекъснато подобрение.  

Организирането на модела за вътрешен контрол в съответствие с принципите на трите 

линии на защита, описан, като трети фундаментален приоритет е сравнително нов и ефикасен 

метод за подобряване на комуникацията чрез разясняване на съществените роли и 

отговорности при управлението на риска и контрола. За да подкрепят авторитета си, 

отговорността и отчетността за вътрешния контрол в публичния сектор и за да не остане 

предлаганият модел, като една абстракция, лицата натоварени с управлението, могат да 

дефинират  трите подчинени и взаимнообвързани управленски линии (трите линии на 

защита).  

Всяка от трите линии трябва да съществува под някаква форма във всяка една 

организация, независимо от размера и сложността й. Управлението на риска обикновено е 

най-стабилно, когато съществуват три отделни и ясно дефинирани линии. Въпреки това, при 

изключителни обстоятелства, които са налице най-вече при по-малките организации, линиите 

на защита могат да се комбинират. 

 Според нас позитивни индикации в тази насока е въвеждането на модела Европейска 

обща рамка за самооценка (CAF) и модела за съвършенство на европейската фондация за 

управление на качеството (EFQM) в централни и общински администрации, съгласно 

Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020г.7 Идеята е да се анализира 

натрупания опит и експертиза в България (въведен в около 200 администрации), който да се 

използва за по-широкото разпространение в администрацията и за постигане на реални ползи 

за хората, ресурсите и процесите в организацията. Предвидено е обособяване на ресурсен 

център, който да спомогне за въвеждането на моделите и стимули за по-широко използване на 

системите за управление на качеството в държавната администрация, както и организирането 

на целенасочени форуми и обучения за ръководителите на административни структури. Не 

                                                                                                                                                                    
законосъобразност на договорите, по които организацията е страна и др. (по информация на Стратегия за 

развитие на вътрешния сектор в Република България 2018-2020г.) 
7 За постигането на тази цел са набелязани за изпълнение следните основни дейности: изготвяне на план 

за действие за въвеждане на адекватни системи за управление и контрол на качеството, нормативно 

регламентиранена политиката за въвеждането на устойчиви системи за управление на качеството в 

държавната администрация, по широко въвеждане на европейската Обща рамка (CAF) и на Модела за 

съвършенство ( EFQM) в централни и общински администрации, развитие на капацитет за обучение за 

гореописаните модели, засилване на превантивните мерки срещу нарушения, активно и последователно 

прилагане на изискванията за управление на риска в организациите от публичния сектор във връзка с 

определените им цели, засилване на ефективността на системите за ФУК по отношение на ефективността и 

ефикасността на изпълнението на стратегии, бюджетни програми и значими процеси в организациите. 
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можем да се съгласим с изложеното мнение в Стратегията за развитие на вътрешния контрол 

в публичния сектор относно въвеждането на  „тези новаторски модели”, като „резултат на 

частична или липсваща на моменти комуникация между Министерството на финансите и 

администрацията на Министерския съвет, както и че „основна причина за това е отделянето 

на внимание предимно върху постигането на формално съответствие с отделни нормативни 

изисквания, вместо върху адаптирането на модела (съществуващия модел) спрямо 

спецификите на организациите и фокус върху резултатите.” 

Не смятаме, че в резултат на използването на тези практики ще се получи 

„противопоставяне на един модел на друг”. Нещо повече по този начин ще се развият 

уменията за използване на показатели, целеви стойности и анализ разходи ползи, като 

средство за стратегическо планиране и управление на организациите. Системите за 

управление и контрол на качеството и за самооценка ще спомогнат за подобряване на 

вътрешната ефективност в управлението на организациите в публичния сектор. Ще се 

използват по-активно звената за вътрешен одит в извършването на оценки на ефективността и 

ефикасността на изпълнението на стратегии, бюджетни програми и значими процеси в 

организациите. Ще се развие потенциалът на вътрешния контрол за превенция на нарушения 

и ще се въведат ясни механизми за осигуряване на „трите линии на защита” и постигане на 

общата крайна цел – по доброто управление на обществените средства. 

Реакцията на установените недостатъци е важна част от мониторинга и тук е мястото и 

значението на политиките и процедурите разписани в организациите, които да гарантират 

подходящо и своевременно реагиране на констатираните недостатъци. Всички резултати от 

осъществения мониторинг, включително недостатъците, установени по време на текущия 

мониторинг, специалните оценки или от вътрешния одит, трябва да се докладват на 

ръководителя и/или лицата, които могат да предприемат необходимите мерки за разрешаване 

на проблемите. Ръководителите и/или лицата, които могат да предприемат мерки, трябва в 

определен срок да организират извършване на всички необходими и възможни действия, 

които коригират или по друг начин разрешават поставените проблеми. 

В методическите насоки на министъра на финансите е отразен моделът на трите линии 

на защита, като в методологията са включени подходящи, ясно разграничени в своите 

отговорности функции на контрол, характерни за различните линии на защита. Най-общо 

основните изисквания към системата за мониторинг включват: 

-   Утвърждаване на система за мониторинг на ФУК от ръководителя на организацията; 

 -  Периодично оценяване на състоянието на системите за ФУК; 

 - Осигуряване на кратка линия за докладване на ръководителя на организацията за 

адекватността на системите за ФУК; 

 -  Получаването на навременна и уместна информация за констатираните недостатъци на 

системите за ФУК; 

 -  Утвърждаване на система за предприемане на коригиращи действия и докладване на 

резултатите от тях.  

Правомощията на министъра на финансите определени в ЗФУКПС се осъществяват 

основно като методическо ръководство в процеса на изграждане на адекватни и ефективни 

системи за финансово управление и контрол в публичния сектор, координация и 

хармонизация на дейностите, координиране и подпомагане на професионалното обучение и 
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управленската отговорност, методически насоки в областта на финансовото управление и 

контрол в съответствие с приложимите актове на ЕС и добрите практики, както и системно 

наблюдение в организациите от публичния сектор с цел актуализиране и доразвиване на 

методологията. 

Те са свързани с неговата специална компетентност в областта на вътрешния контрол в 

публичния сектор при провеждане, координиране и контролиране на държавната политика в 

тази област.  Министърът на финансите, като орган на изпълнителната власт осъществява 

своите властнически правомощия по прилагането на ЗФУКПС преди всичко чрез издаване на 

методически насоки и указания, които са задължителни за прилагане от организациите по чл.2 

и се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите. От прегледа на 

приложимото законодателство за вътрешен контрол в публичния сектор, може да се направи 

извод, че в тази област министърът на финансите самостоятелно реализира правомощията си 

и самостоятелно провежда държавната политика  за вътрешен контрол в публичния сектор, за 

чието формиране и реализиране отговаря. Нормативно министърът е осигурен  с правомощия 

за самостоятелно осъществяване на дейностите за което е подпомаган от служители в звено в 

специализираната администрация на Министерството на финансите на негово пряко 

подчинение. 

 Идентифицират се малко на брой случаи8, които са изключения при системното 

наблюдение на организациите от публичния сектор, както и случаи на съгласуване или 

вземане на решение, в зависимост от становището на друг орган на власт, като изключим 

Министерския съвет, като висшестоящ орган.9 При осъществяване правомощията за 

координация на професионалното обучение и реализиране на системното наблюдение е 

предвидена комуникация и координация с много и различни органи и администрации. 

В процеса на комуникация за предоставяне информация относно функционирането, 

адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК Министърът на финансите изпълнява 

водеща роля, което от една страна предпоставя възможността за реализацията на функциите 

му с най-ефективен инструментариум, но от друга повишава неговите отговорности с оглед 

обществената значимост на осъществяваните дейности. 

Комплексният характер на вътрешно-контролната система в публичния сектор, която 

включва вътрешния одит, като неразделна част от системата за мониторинг и едновременно с 

това важен относително обособен инструмент, подпомагащ ръководителите в организациите 

от публичния сектор в подобряване на системите за управление и контрол в организациите 

дават основание при провеждане на държавната политика в публичните финанси вътрешният 

контрол и вътрешният одит да се разглеждат в симбиоза.  Във връзка с горното обстоятелство 

                                                 

8 С цел актуализиране и доразвиване на методологията министърът на финансите осъществява 

системно наблюдение в организациите по чл. 2, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, по 

прилагането на изискванията на закона и издадените въз основа на него актове (чл.18, ал.1 ЗФУКПС). 

 
9 В изпълнение на чл.20, ал.4 от ЗФУКПС Сметната палата представя на Народното събрание доклад за 

състоянието на финансовото управление и контрол и становища по консолидирания годишен доклад за 

вътрешния контрол в публичния сектор на Министъра на финансите и доклада на Висшия съдебен съвет за 

финансово управление и контрол. След разглеждане от Народното събрание становищата на Сметната 

палата по докладите се изпращат на Министерския съвет и на Висшия съдебен съвет. 

apis://NORM|40564|8|2|/
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при ежегодното представяне на информация  за състоянието на финансовото управление и 

контрол в публичния сектор по реда на чл.8 от ЗФУКПС се представя също и годишен доклад 

за дейността по вътрешен одит, по реда на чл.40 от ЗВОПС. Изготвеният от Министъра  на 

финасите консолидиран доклад в изпълнение на чл.20 ал.2 от ЗФУКПС отразява обобщена 

информация и самооценка на ръководителите на организациите за състоянието на 

финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор като цяло. 

Моделът за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България е установен 

в рамките на преговорния процес по Глава 28 „финансов” контрол за членство на Република 

България в Европейския съюз. Въвеждането, доразвиването и утвърждаването на вътрешният 

одит, като елемент от този модел се извършва на няколко етапа (виж фиг.5). 

Първи етап : 2001г. -2006г.  – държавен вътрешно-финансов контрол и централизирано 

осъществяване на вътрешен одит; 

Втори етап:  2007г. -2008г. - децентрализация на вътрешния одит – законодателно и 

функционално /структурно разделяне на инспекцията; 

Трети етап 2009г. -2014г. – актуализиране на нормативната уредба и методологията на 

вътрешния одит; 

Четвърти етап - след декември 2015г.  – приемане на Закон за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове и промени в нормативната уредба за 

одитни дейности по фондове и програми на ЕС. 

 

Фигура №5 

Основни фази в развитието на вътрешния одит в публичния сектор в Република 

България 

 

 
 

С влизането в сила на 1 януари 2001г. на Закона за държавния вътрешен финансов 

контрол се установява модел за вътрешен контрол в публичния сектор, който заменя 

съществуващия контролен модел базиран на инспекционна и финансово-ревизионна дейност 

и за първи път в законодателството се въвежда функцията по вътрешен одит. Първоначално тя 

е изпълнявана централизирано от делегирани вътрешни одитори от АДВФК.  

Фази в 

развитието на 

вътрешния 

одит в ПС 

Фаза I 

2001-2006 
Държавен вътрешно-

финансов контрол и  

централизирано 

осъществяване на ВО 

Фаза II 

2007 -2008 
Децентрализация на ВО 

-законодателно и 

функционално/структур

но разделяне от 

инспекцията 

Фаза III 

2009-2014 
Актуализиране на 

нормативната уредба и 

методологията на ВО 

Фаза IV 

2015 до днес 
ЗУСЕСИФ и промени в 

нормативната уредба за 

одитни дейности по 

фондове и програми на 

ЕС 
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Съгласно преговорната позиция по Глава 28 (CONF-BG 04/01), Република България 

следва да приеме и прилага международно общопризнати и съгласувани с Европейския съюз 

принципи за държавен финансов контрол, които трябва да бъдат транспонирани в системата 

за контрол и одит на целия публичен сектор. 

След предприетите структурни реформи през 2001 -2006г. се създава нова нормативна 

уредба за вътрешен контрол, която детайлно регламентира системите за финансово 

управление и контрол, въз основа на насоките договорени в преговорния процес по 

присъединяване към ЕС и международно признатите контролни рамки и стандарти за 

вътрешен одит.  

През този период се извършва децентрализиране на вътрешния одит и неговото 

функционално/структурно отделяне от финансовата инспекция. 

В условията на пълноправно членство в ЕС се приемат Законът за финансовото 

управление и контрол, Законът за вътрешния одит в публичния сектор и Законът за 

държавната финансова инспекция. Създава се подзаконовата уредба и методологията по 

финансово управление и контрол и по вътрешен одит. Извършват се институционални 

промени чрез изграждане на централни хармонизиращи звена за вътрешен контрол и 

вътрешен одит, структурирани в дирекция „Вътрешен контрол” в министерството на 

финансите. Създадена е също отделна административна структура с функции на одитен орган 

за средствата от Европейския съюз под ръководството на министъра на финансите. 

Периодът след 2008г. се характеризира с периодично актуализиране на нормативната 

уредба и методологията в областта на вътрешния одит съобразно приоритетите на вътрешната 

контролна система, сближаването на националната регулативна рамка и практика с 

европейското законодателство и  международните професионални практики по вътрешен 

одит. След 26.12.2015г. с приемането на Закона за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се налагат съществени промени в 

нормативната уредба за одитни дейности по фондове и програми на ЕС и националната 

институционална рамка за управлението на средствата по фондове и програми на ЕС.   

ЗВОПС урежда същността, принципите и обхвата на вътрешния одит в организациите 

от публичния сектор. Със закона се приема международно признатата дефиниция за вътрешен 

одит, като „независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, 

предназначена да носи ползи и да подобрява дейността на организацията” (чл.3, ал.1) и 

прилагането на „международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит” 

(чл.4).  

След приемането на ЗВОПС е разработена методология за вътрешен одит в публичния 

сектор, в т.ч. Наръчник за вътрешен одит издаден през 2006г. и актуализиран през 2009г. 

Одобреният от Министъра на финансите наръчник е изработен в три тома и има за цел да 

обхване всички аспекти на дейността по вътрешен одит и да предоставя необходимата основа 

за извършването й в съответствие със ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в публичния 

сектор и Етичния кодекс на вътрешните одитори. В приложение към всеки том от наръчника 

са предложени образци на примерни работни документи.  

По силата на чл.25 от ЗВОПС ръководителят на вътрешния одит (РВО) и вътрешните 

одитори са длъжни да спазват утвърдената от министъра на финансите методология за 

вътрешен одит в публичния сектор. Всеки методологичен акт има общ характер и в този 
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смисъл примерните работни документи могат да се ползват така, както са предложени, но да 

се ползват след подходящо адаптиране съобразно спецификата на организацията, звеното за 

вътрешен одит (ЗВО) и одитния ангажимент. Задължителни в наръчника са изискванията, 

които произтичат от норми на законови и подзаконови нормативни актове. За формулиране на 

императивните правила и процедури в наръчника се употребяват думи и изрази, като 

„трябва”, „следва”, „необходимо е” и др. Описани са също процедури, които представляват 

т.н. „добри практики” и те имат препоръчителен характер, в случай, че вътрешният одитор 

реши да се отклони от препоръчаното като добра практика поведение, той задължително 

обосновава и документира решението си за това отклонение.  

В годините след последната актуализация на наръчника (през 2009г.) са приети редица 

изменения и допълнения на ЗВОПС, в т.ч. задължението на вътрешния одит в публичния 

сектор, да прилага Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит. 

Освен това Международните професионални практики по вътрешен одит претърпяват редица 

редакции, въвеждайки в професията различни новости и добри практики. Установени са също 

и области, в които методологията за вътрешен одит се нуждае от от актуализация – по 

отношение на ролята и взаимоотношенията с одитните комитети, спорния ефект от 

предварителния/превантивен контрол за законосъобразност на дейностите и процедурите в 

организациите от публичния сектор, системата за превантивен финансов контрол по глава 

четвърта „а” на ЗФУКПС от фокуса на ефективността и отчетността, функцията на 

финансовия контрольор и нейната ефективност от гледна точка отменения закон за 

счетоводството, съгласно който главния счетоводител организира финансовата дейност, 

вътрешния финансов контрол (предварителен и текущ) и счетоводството в организациите от 

публичния сектор, одитните ангажименти за увереност и тяхното извършване др. Всички тези 

фактори налагат актуализиране на методологията за вътрешен контрол.  

Във връзка с изпълнението на дейността по т.3 по проект:  „Усъвършенстване на 

системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния 

сектор“ осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление”, съфинансирана от 

ЕС чрез Европейския социален фонд по който Министерството на финансите е бенефициент 

по административен договор № BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ са изготвени предложения за промени в законодателството 

в областта на вътрешния контрол, в т.ч. и вътрешния одит. Разработени са следните 

документи:  Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, 

Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите 

от публичния сектор, Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор, 

Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор и 

Наръчник за вътрешен одит. 
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Министърът на финансите отговаря за разработването и актуализирането на стратегия 

и единна методология за вътрешен одит в публичния сектор и за одитиране на програми и 

фондове от Европейския съюз, в това число наръчници за вътрешен одит и насоки за 

разработване на статут на звената за вътрешен одит.  Министърът утвърждава Етичен кодекс 

на вътрешните одитори и дава указания за приоритетни цели и области за одитиране при 

планиране на дейността по вътрешен одит, с изключение на Висшия съдебен съвет и 

Сметната палата. (ЗВОПС, чл.48, ал.2) 

Разработеният наръчник за вътрешен одит, по административен договор № 

BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. включва етичен кодекс на вътрешните одитори и 

статут на звеното за вътрешен одит, съгласно изискванията за единна методология за 

вътрешен одит в публичния сектор  (чл.48, ал. 1 от ЗВОПС) и е утвърден от министъра на 

финансите със заповед №ЗМФ 1847/06.03.2020г.  

Наръчникът е структуриран в шестнадесет глави и съдържа теоретична основа за 

общото разбиране за вътрешния одит, етичен кодекс на вътрешните одитори, статут на 

звеното за вътрешен одит, професионалните изисквания и критерии за дейността, 

взаимодействието и координацията с други структури и организации, стратегическото и 

годишно планиране на дейността по вътрешен одит, програмата за осигуряване на качеството, 

докладването на резултатите от дейността, управлението на одитна дейност, извършването на 

конкретните одитни ангажименти и фазите на одитния процес на различните видове одити. В 

наръчника са използвани различни цветови полета за обръщане на по специално внимание, 

указващи както следва: разпоредби от нормативни актове, препратки към стандартите, важни 

задължителни указания и препоръчителни, незадължителни добри практики и примери. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 В обобщение на изложеното дотук може да се  направят следните изводи:  

 Първо: Вътрешният одит в публичния сектор е безалтернативен процес в 

системата за управление и контрол и специфичен обект на правно регулиране. Одитът в 

публичния сектор се извършва в среда, в която субектите на административни 

правоотношения осъществяват административни, управленски и контролни  функции 

свързани с публичните финанси, публичните фондове,  средствата по фондове и 

програми на Европейския съюз, средства гарантирани от Република България, 

държавните предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон и търговските дружества, 

включително лечебни заведения, с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в 

капитала. Държавата, като носител на империум, концентрира публичните финанси в 

система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, преразпределяне и 

трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез 

приходи, помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг.  

 С държавно-властническите правомощия, които тя единствено притежава и чрез 

които действа тя управлява публичните средства от името и за благото на народа и ги 

разходва с оглед задоволяване на определени обществени интереси.  

 Отчитайки правната природа на организациите от публичния сектор и установения 

административноправен ред за реализиране на държавно-властническите правомощия в 

ЗФУКПС и ЗВОПС е правно уреден контролът осъществяван спрямо публичните 
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организации и механизмите на държавата за надзор и регулиране. Той е неразделна част 

и продължение на изпълнителната дейност, чрез която се осъществяват задачите на 

държавата в различните отрасли и сфери на публичния сектор.  

 По смисъла на ЗФУКПС вътрешният одит е част от системата за мониторинг на 

финансовото управление и контрол и има за цел да оцени неговото функциониране и 

своевременно да предостави информация за установени слабости и пропуски пред 

лицата, отговорни за предприемане на коригиращи действия, както и да се осигури 

навременното му актуализиране при промени в условията.  

 Второ:  Дейността по вътрешен одит не е самостоятелен елемент, тя е  част 

от мониторинга на ФУК, но е от  съществено значение за  постигне целите на 

организацията чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване 

и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрола и 

управлението. Мониторингът не се свежда единствено до финансовите аспекти, а  е 

«цялостен преглед на дейността на организацията» и включва набюдение на всички 

дейности, които ръководството управлява. Вътрешният одит е третият задължителен 

компонент на елемента „мониторинг”, в качеството си на трета линия на защита при 

постигане целите на управлението на риска и контрола. 

 Трето: Правното регулиране на обществените отношения свързани с финансов 

контрол при управление на публичните финанси не е нещо нова за Република България, 

която има добри традиции в областта на контрола и действаща нормативна уредба за 

държавен финансов контрол. Необходимостта от функция по вътрешен одит, която да се 

разграничи от ревизионно-инспекционната функция, като подход и методи на 

извършване се въвежда във българското законодателство в преговорния процес за 

членство в ЕС. На следващите етапи след процеса на присъединяване се извършват чести 

промени на нормативната база. Приемат се нови закони и подзаконови нормативни 

актове, несъществуващи в тогавашната правна рамка за вътрешен контрол и одит на 

публичните средства. Основна причина за промените в нормативната база са свързани с 

транспонирането на правото на ЕС. Динамиката и честото изменение и допълнение на 

законите и подзаконовите нормативни актове не винаги предполага достатъчно 

задълбочено обмисляне и осъществяване на обществена дискусия, което рефлектира 

върху качеството на крайния нормативен продукт. Това в особена степен  се отнася  за 

ръководители и служители в администрацията, които не влагат достатъчно усилия към 

извършване оценка на въздействието на предлаганите мерки и осъществяваните 

политики. Като друг проблем се очертават недостатъчно адекватните санкции при 

неспазване на правни норми и недостатъчен институционален капацитет от страна на 

органите на държавната власт. 

Четвърто: Съгласно чл.10, ал.3 от ЗФУКПС министърът на финансите издава 

методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, въведени със 

Заповед №ЗМФ 184/06.03.2020г. В чл.17, ал.2 от ЗФУКПС е пояснено, че методическите 

носоки и указанията на Министъра на финансите, издаден по прилагането на закона, са 

задължителни за прилагане от организациите от публичния сектор. Възниква въпросът дали 

тази заповед има характеристиките на общ административен акт, или по своята правна 

природа е нормативен административен акт, който погрешно е установен във формата на 
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заповед. ЗФУКПС изрично овластява министърът на финансите да издаде методически насоки 

по елементите на финансовото управление и контрол. Обаче липсват данни за изпълнение на 

установените изисквания, които биха могли да определят акта, като задължителен за 

изпълнение от указаните адресати. Не са налице изискванията заложени в чл.66 от АПК за 

уведомяване за предстоящото издаване на акта, ако приемем, че заповедта е общ 

административен акт. Не е спазено задължението на административния орган по чл.69 от АПК 

– да осигури на заинтересованите лица участие в административното производство съобразно 

предвидените в закона форми и срокове. Не е изпълнено и правилото на чл.71 от АПК за 

обсъждане на предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните 

организации преди обективиране на волеизявлението. 

Per argumentum a fortiori, не са спазени и изискванията за издане на нормативен 

административен акт, заложени в чл.75-80 от АПК. Издадените от министъра задължителни 

правила не са преминали през задължително обществено обсъждане, не са били и 

обнародвани в “Държавен вестник”, каквото е и императивното условие на разпоредбата на 

чл.78, ал.2 от АПК, за да породи актът правно действие. 

Съгласно чл.18а от Закона за нормативните актове при изработването на проект на 

нормативен акт следва да се извърши предварителна оценка на въздействието, както и 

провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица. В чл.37, ал.1 от 

Закона за нормативните актове, като общ закон, също изрично е предвидено изискването 

нормативните актове на министрите да бъдат обнародвани в  “Държавен вестник”.  

С оглед на гореизложеното и за да бъде изпълнено условието за задължителност на 

Методическите насоки и указания на министъра на финансите  de lege ferenda следва да бъдат 

коректно изпълнени изискванията на законодателството. Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за 

нормативните актове, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни 

разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Съгласно чл.7, ал.3 от 

Закона за нормативните актове инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган 

дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е 

издал или чието изпълнение трябва да осигури. 

Придържайки се към характеристиките на тези два вида нормативни актове, техните 

специфики и законоустановена процедура за влизане в сила, министърът на финансите de lege 

ferenda  следва да прецени, в каква форма ще „облече” задължителните насоки и указания – 

като наредби или инструкции, за да може да изисква изпълнението им от организациите от 

публичния сектор. 
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