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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ОДИТНИ 
ЕДИНИЦИ 

Одитни единици  Системи/дейности и процеси 
1. Мониторинг: 
процедури за 
наблюдение, 
преглед на 
дейности и 
операции 
включително и на 
проекти, 
финансирани със 
средства от ЕС 

Оценка  на  изпълнението  на  вътрешния  контрол  във 
времето, за да се установи дали е адекватно изграден, 
правилно  изпълняван  и  ефективен.  Текущи  надзорни 
дейности. Периодични оценки /самооценки, партньорски 
преглед,  вътрешен  одит/.  Оперативен  контрол  от 
непосредствените  ръководители  при  възлагане  и 
изпълнение  на  работата,  ежегодно  осъщестяване. 
Превантивни  мерки;  система  за  проверка  на  сигналите 
за корупция и на индикаторите за измами и нередности; 
система  за  установяване  на  индикаторите  за  измами  и 
нередности;  система  за  докладване  на  констатираните 
несъответствия, която трябва да описва ясно линията за 
вътрешно и външно докладване. Проверка на точността 
на изпълнение на операциите  /върху доклад, действие, 
структура/; информацията за високорисковите дейности 
трябва  да  бъде  обект  на  преглед  от  ръководството; 
обикновено  ръководителят  трябва  да  осъществява 
преглед  на  докладите,  при  които  се  сравнява  бюджета 
за текущата година с фактическото състояние и минали 
години: за да се измери изпълнението на дейностите; да 
се открият проблеми. Одитни пътеки при разработване, 
управление  и  отчитане  на  проекти  финансирани  със 
средства от ЕС. 

2. Управление на 
риска 

Стратегия  за  управление  на  рисковете,  включваща: 
Анализ  на  основните  дейности  на  организацията  и 
идентифициране  на  съществените  рискове;  Анализ  и 
оценка  на  идентифицираните  рискове;  Оценка  дали 
след  прилагането  на  контролните  дейности  рискът  е 
намален  до  приемливо  равнище;  Избор  на  подходяща 
реакция  на  остатъчния  риск;  Документиране  /риск  – 
регистър/;  Мониторинг  на  управлението  на  риска  на 
всеки един етап. 

3. Управленска 
философия, стил 
на работа, лична 
почтеност и 
професионална 
етика 

Ясно  обосновани  стратегически  и  оперативни  цели. 
Утвърдени  вътрешни  правила.  Контролни  механизми. 
Ротация на служителите, заемащи ключови оперативни 
позиции. Идентифициране  на рисковете. Етичен  кодекс 
и  политики,  регламентиращи  етичните  правила,  които 
следва  да  се  прилагат  при  изпълнение  на  служебните 
задължения,  конфликт  на  интереси  или  установяващи 
общи норми на поведение. Отношение на ръководители 
към  служители.  Мерки  при  липса  на  утвърдени 
процедури  и  политики,  при  нарушение  на  етичния 
кодекс.  Отношения  на  действия  с  оглед  не  прилагане 
или  премахване  на  контролни  процедури.  Контролни
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процедури с оглед намаляване на корупцията. 
4.Организационна 
структура, 
осигуряваща 
разделение на 
отговорностите, 
йерархичност и 
ясни правила, 
права, задължения 
и нива на 
докладване 

Организационна структура, осигуряваща движението на 
информационните  потоци,  необходими  за  ефективното 
управление  на  дейността.  Ясно  определени 
отговорности  на  служителите,  заемащи  ключови 
ръководни  позиции,  професионален  опит  и  познания. 
Ефективна  йерархична  структура.  Разделение  на 
отговорности  и  делегиране  на  права  и  задължения 
относно  целите  на  общината,  цели,  касаещи  отделни 
операции,  надеждност  и  достоверност  на финансовата 
информация,  спазване  на  законовите  и  подзаконовите 
нормативни  актове  и  европейското  законодателство,  в 
това  число  и  отговорности  по  отношение  на 
информационните  системи  и  права  за  достъп. Ниво  на 
докладване за извършените дейности. 

5. Управление и 
контрол на 
активите 

Разписани  правила  и  процедури,  с  описание  на 
съответстващите права,  отговорности и  задължения на 
всички  лица,  отговорни  и  ангажирани  с  опазване  на 
инвентара  и  оборудването.  Инвентаризацията  е 
контролна  процедура  за  правилното,  добросъвестно  и 
коректно  придобиване,  ползване  и  отписване  на 
активите.  Резултатите  от  нея  показват  нивото  на 
прилагане на процедурите по СУКА, нивото на риска от 
действията по стопанисването на активите. 

6. Предварителен 
контрол при 
поемане на 
задължение и 
извършване на 
разход. Двоен 
подпис 

Обхват  –  всички  решения/действия,  свързани  с 
разпореждане  с  активи  и  средства  /включително 
поемането  на  задължения  и  извършване  на  разход/; 
свързани с управление и стопанисване на имуществото 
на  общината  /включително  отдаване  под  наем  с  цел 
получаване на приходи/; всички други решения, от които 
се  пораждат  права,  респективно  задължения  за 
общината  и/или  нейните  служители.  Основни  дейности 
подлежащи  на  предварителен  контрол:  процеса  по 
възлагане  на  обществени  поръчки;  придобиване  на 
активи/услуги;  командировки;  отдаване  под  наем  на 
имущество;  продажба  на  имущество;  провеждане  на 
конкурси за назначаване на служители; назначаване на 
служители  и  др.  Оторизирани  лица  да  извършват 
предварителен контрол. Поемането на всяко финансово 
задължение  и  извършването  на  плащане  се 
осъществява  след  полагане  подписите  на:    лицето, 
отговорно  за  счетоводните  записвания;    кмета  на 
общината  или  лицето,  отговарящо  за  изпълнението  на 
приходите  и  разходите  т.е.  това  лице,  което  е 
оторизирано  да  нарежда  плащания  от  името  на 
общината. Цел –  да  предостави разумна увереност,  че 
лицето,  отговорно  за  счетоводните  записвания,  е 
информирано за предстоящото поемане на задължение 
или  плащане  и  ще  извърши  правилните  счетоводни
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операции. 
7. Финансово 
управление 

Процес при разработването на прогнозата за приходите 
и  разходите  и  проектобюджета  на  общината; 
обсъждането  на  проектобюджета  от  гражданите  и 
съветниците,  както  и  приемането  на  бюджета  на 
заседание на Общинския бюджет; 
текущо  изпълнение  на  бюджета  на  общината  през 
съответната финансова година; актуализация  внасяне 
на  корекции  в  бюджета  на  общината  в  хода  на 
финансовата  година  и  текущо  и  годишно  отчитане 
изпълнението  на  общинския  бюджет.  Утвърдена 
счетоводна  политика,  спазване  на  указания  и 
разпоредби  на  министерството  на  финансите  и 
счетоводните  стандарти.  Правилник  за  счетоводния 
документооборот,  отчетните  документи  и  документи 
уреждащи  трудово  павни отношения в  община Кричим. 
Вътрешни  правила  за  организация  и  отчитане  на 
движението  на  паричните  потоци  и  разчети  с 
подотчетните лица. 

8. Обществени 
поръчки 

Вътрешните  правила  за  възлагане  на  обществени 
поръчки от община Кричим имат за задача да предпазят 
администрацията  от  незаконосъобразни  действия,  от 
несъответствия  със  законовите  и  подзаконовите 
нормативни  актове.  Те  целят  осигуряване  на 
ефективност  при  разходването  на  бюджетните  и 
извънбюджетни  средства.  С  тях  се  уреждат:  редът  за 
планиране на процедурите по възлагане на обществени 
поръчки;  организацията,  сроковете и  отговорностите  за 
провеждане  на  процедурите  по  възлагане  на 
обществени  поръчки;  редът  за  осъществяване  на 
мониторинг  и  контрол  върху  изпълнението  на 
сключените договори  за  обществени поръчки;  отчитане 
на  извършената  работа  от  служителите  на  общината, 
контролиращи  и/или  участващи  в  изпълнението  на 
договорите,  чрез  оказване  на  съдействие  на 
изпълнителите  или  приемащи  резултатите  от 
изпълнение  на  договорите;  редът  за  планиране, 
възлагане  и  контрол  на  обществените  поръчки, 
възлагани  от  кмета  на  община  Кричим;  редът  на 
завеждане,  съхранение  и  ползване  на  документацията 
по  възлагане  на  обществените  поръчки  от  Община 
Кричим, включително и документацията по  контрола на 
изпълнението на договорите за обществени поръчки. 

9. Общинска 
собственост 

Процес при управление на имоти общинска собственост, 
разпореждане  с  недвижими  имоти  –  частна  общинска 
собственост,  отдаване  под  наем  на  недвижими  имоти 
общинска собственост, придобиване, надзор, актуване и 
отписването на имотите – общинска собственост. 

10. Управление на  Утвърдени политики и изградени процедури за набиране
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човешките ресурси.  и  подбор  на  персонала,  назначаване,  организация  на 
работната  заплата,  въвеждане,  ориентация  и 
длъжностна  характеристика,  атестиране  на  общински 
служители,  планиране  и  организиране  обучението  на 
персонала, повишение в ранг, обслужване на отпуски и 
болнични,  прекратяване.  Ръководителите  трябва  да 
определят  необходимото  ниво  на  познания  за  заемане 
на  съответните  длъжности,  образование, 
професионален  опит  и  способности  за  достигне  на 
определено ниво на компетентност. 

11. Информация и 
комуникация, 
документиране и 
документооборот 

Общи  правила  за  контрол  на  достъпът  до 
информацията в Община Кричим със задача да осигури 
запознаване на служителите с правилата за ползване на 
информационните ресурси в общината, предпазване от 
незаконосъобразни  действия  и  съобразяване  с 
нормативните документи за защита на личните данни на 
служителите. Процедури по документиране, архивиране 
и  съхраняване  на  информацията:  документиране  – 
изготвяне на писмени доказателства за взети решения, 
настъпили  събития,  извършени  действия и  транзакции; 
документооборот  –  реда,  по  който  създадените  и 
получените  документи  се  предвижват  и  използват; 
архивиране  –  осигурява  хронологично  и  систематично 
подреждане на документи за минали събития, решения 
и  действия;  съхраняване  –  физическото  запазване  на 
носителя  на  информацията  и  на  съдържанието  без 
промяна.  Съпоставяне  на  данните  –  информацията  от 
различни  документи  и  източници  се  съпоставя  за 
установяване  на  съответствие;  информацията  за 
високорисковите  дейности  трябва  да  се  сравнява  и 
потвърждава,  за  да  се  осигури  нейната  точност  и 
пълнота; обхваща различни видове данни. Служителите 
се  нуждаят  от  информация,  за  да  си  вършат  работата; 
ръководството  се  нуждае  от  информация,  за  да 
извършва  контрол.  Двупосочно  движение  на 
информацията в права и обратна посока. 

12. Транспорт: 
Експлоатация и 
поддръжка на 
служебните 
автомобили 

Предназначение  и  право  за  ползване  на  служебните 
автомобили;  реда  за  извършване  на  превози;  правила 
за  зареждане  на  автомобилите  с  гориво  и  неговото 
отчитане; ремонта и поддръжката на автомобилите. 

13. Вътрешен 
контрол при 
второстепенните 
разпоредители с 
бюджет 

Оценка  на  изградената  система  за  вътрешен  контрол, 
финансово  управление  на  делегираните  бюджети, 
управление, стопанисване и поддръжка на материално 
техническата база. 

Вр.и.д.РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ:


