Приложение 8
Вътрешен контрол - изисквания
Изискванията за вътрешния контрол са дефинирани в Закона за финансово управление
и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Законът се прилага за всички бюджетни
организации (БО) – всички юридически лица, чиито бюджети са включени в държавния
бюджет, бюджетите на общините и бюджетите за социално осигуряване, както и за
всички други юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания са включени в
консолидираната фискална програма. Законът и другите методически насоки на МФ
осигуряват координация и уеднаквяване на системата за контрол в страната.
Ръководителите на БО, до 31 март всяка година, подават към МФ информация за
функционирането, адекватността, ефективността и ефикасността на системите за
финансово управление и контрол на техните организации, включително за
разпоредителите с бюджет от по-ниско ниво (напр. ВРБ), за предходната година. Това се
състои в попълването на въпросник, който следва формата на МФ. Министърът на
финансите съставя консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол до 31 май –
един годишен доклад за финансово управление и контрол и един годишен доклад за
вътрешния одит, които след одобрение от Министерския съвет, се подават към
Парламента и Сметната палата.
ЗФУКПС дефинира задълженията на ръководителите на БО за постигане на целите на
организациите чрез упражняване на финансово управление и контрол във всички
структури, програми, дейности и процеси, управлявани от тях, при спазване на
принципите на законност, добро финансово управление и прозрачност. Ръководителите
на БО отговарят за:
▪ определяне на целите на БО и разработване и прилагане на съответните
стратегически планове, планове за действие и програми
▪ идентифициране, оценка и управление на рисковете
▪ планиране, управление и отчитане на публичните средства, необходими за
постигане на целите
▪ спазване на принципите за добро финансово управление и прозрачност на
публичните средства и тяхното законосъобразно управление и разходване
▪ ефективно управление на човешките ресурси и поддържане на нивото им на
компетентност
▪ защита на активите и информацията от погиване, непозволен достъп и
злоупотреба
▪ създаване на подходяща организационна структура за ефективно изпълнение на
задълженията
▪ разделяне на отговорностите за одобрение, упражняване на контрол и
изпълнение
▪ осигуряване на пълно, достоверно, точно и навременно осчетоводяване на
всички операции
▪ осигуряване на функцията по вътрешен одит в съответствие с действащото
законодателство

▪

▪
▪
▪
▪
▪

наблюдение и осъвременяване на системите за финансово управление и контрол
и предприемане на мерки за тяхното подобряване при изпълнение на
препоръките от вътрешния или външен одит
документиране на операциите и действията и осигуряване на проследимост за
процесите
въвеждане на антикорупционни процедури
отчетност и докладване за състоянието на системите за финансово управление и
контрол
въвеждане на вътрешни правила за финансово управление и контрол чрез
административен акт или система от актове
създаване на среда за законосъобразно управление, адекватно и етично
поведение на служителите.

Установените от закона елементи на рамката за вътрешен контрол следват принципите
за вътрешен контрол на COSO1 – Интегрирана рамка2:
▪ Контролна среда
▪ Управление на риска
▪ Контролни дейности
▪ Информация и комуникация, и
▪ Мониторинг.
Ръководителите на БО въвеждат контролни дейности, включително и писмени политики
и процедури, създадени да осигурят разумна увереност, че рисковете са ограничени в
допустимите граници, определени в процеса на управление на риска. Контролните
дейности трябва да бъдат адекватни, а разходите за тяхното реализиране не бива на
надвишават очакваните от тях ползи. Ръководителите трябва да създадат и прилагат
контролни дейности, които включват поне:
▪ процедури за разрешаване и одобряване
▪ разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител
едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване
и контрол
▪ система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово
задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на
организацията и лицата, отговорни за счетоводните записвания
▪ правила за достъп до активите и информацията
▪ предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от
назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от
ръководителя на БО

1

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission/Комитета на спонсориращите организации
на Националната комисия за недостоверно финансово докладване (Комисията Тредуей).

2

Рамката за вътрешен контрол се състои от пет елемента: контролна среда, управление на риска, контролни дейности,
информация
и
комуникация,
и
дейности
за
мониторинг.
Тя
е
разработена
от
COSO,
(https://www.coso.org/Pages/default.aspx ). Рамката е предназначена да улесни публичните и частни организации при
разработването и прилагането на ефективни и ефикасни системи за вътрешен контрол, като адресират промените в
оперативната среда и по този начин засилват вероятността от постигане на целите.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

процедури за пълно, вярно, точно и навременно осчетоводяване на всички
операции
докладване и проверка на дейностите/операциите - оценка на ефикасността и
ефективността
процедури за наблюдение
правила за управление на човешките ресурси
правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността
на БО
правила за наблюдение на личната коректност и професионална етика.

Процедурите за обществени поръчки се изпълняват при спазване на Закона за
обществените поръчки. Някои от процедурите от обществените поръчки на ВРБ могат да
се осъществяват чрез централизирани обществени поръчки на ПРБ. В тези случаи ВРБ
прави бюджетен трансфер между ВРБ и ПРБ. Наред с другите си функции, Сметната
палата и Агенцията за държавна финансова инспекция провеждат последващ контрол
върху процедурите за обществените поръчки.
Процедурите, които засягат управлението на средствата от ЕС, се прилагат съгласно
допълнителните изисквания, дефинирани в Закона за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове.

