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ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на звеното за вътрешен одит
в Община град Добрич

за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.40, ал.1 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор (ЗВОПС) и съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен
одит.

Дейността по вътрешен одит през 2015 г. се осъществи в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС, обн., ДВ, бр.21/
2006г., изм. ДВ бр. 54/16.07.2010г.), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор
(приети с ПМС №71/28.03.2014 г., обн., ДВ, бр.31/04.04.2014 г.), Етичен кодекс на
вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на звеното за вътрешен одит.

Част І. ВЪВЕДЕНИЕ
Звеното за вътрешен одит е създадено на 01.08.2006г. с решение № 46 – 4 от

25.07.2006г. на Общински съвет град Добрич.
Минималната численост на звеното за вътрешен одит, съгласно чл.14, ал.2 от Закона

за вътрешен одит в публичния сектор (изм. - ДВ, бр.54 от 2010г.), е двама вътрешни
одитори, включително ръководител. Числеността на звеното за вътрешен одит, съгласно
щатно разписание, е 2 щатни бройки, които към 31.12.2015 г. са заети.

Стратегическият план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за периода 2015г. –
2017 г. е утвърден на 08.01.2015 г. от Кмета на Община град Добрич. Въз основа на
утвърдения стратегически план, кметът на Община град Добрич одобри Годишен план за
дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2015 г. на 12.01.2015г. През 2015 г. не е
извършвана актуализация на годишния план.

Статутът на звеното за вътрешен одит е подписан на 18.09.2006 г. и е актуализиран,
съобразно промените в ЗВОПС през 2010г. на 29.11.2010 г. и последно през 2015г. на
09.11.2015г., след провеждане на местни избори в резултат на които е избран нов кмет на
Община град Добрич.

Настоящият ръководител на Звено „Вътрешен одит“ е назначен със заповед
№13/18.01.2012 г. на кмета на Община град Добрич.

Със заповед №3 от 31.01.2012 г. на кмета на Община град Добрич е назначен главен
вътрешен одитор.

Длъжностните характеристики за длъжностите в звеното за вътрешен одит, са с
последна актуализация от 13 юли 2012г. и от 27.01.2015г. Същите са съобразени с
изискванията на Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители/в
сила от 01.07.2012 г./, както и с приетите промени на ЗВОПС (ДВ, бр.54/16.07.2010 г.).
Вътрешният одитор и ръководителят на звеното са запознати с тях през месец юли 2012 г.
и през месец януари 2015 г.
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Част ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО
ВЪТРЕШЕН ОДИТ

1. Цели и обхват
В Стратегическия план за периода 2015 г. - 2017 г. звеното за вътрешен одит си

постави следните основни цели:
1.1. Подобряване дейността на организацията чрез:
 Укрепване на вътрешния контрол в Община град Добрич чрез предоставяне

на обективна оценка и препоръки за подобряване на дейността му.
 Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане изискванията

на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич

относно правилното, законосъобразното и ефективно усвояване на бюджетните средства от
разпоредителите с бюджет, включително общински предприятия и общински организации,
изведени на делегиран бюджет на основание на закон.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич,  относно
законосъобразната организация и изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС на
територията на Община град Добрич.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич  относно
правилно, законосъобразно и ефективно управление на функция образование в Община град
Добрич.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич,
относно финансовата стабилност на действащи търговски дружества с общинско участие в
капитала.

 Укрепване административния капацитет на звеното, повишаване на
професионалните знания, умения и опит.

1.2. Осигуряване на необходимите професионални знания и умения на персонала
чрез повишаване на квалификацията, включително и поддържане на оптимален брой на
вътрешните одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажименти.

Заложените стратегически цели се постигат чрез извършване на наблюдение, оценка
и подпомагане функционирането на системите за финансово управление и контрол в
Община град Добрич, осигуряване на независимост и обективност на вътрешните одитори,
осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит.

За отчетния период са приключени доклади по девет одитни ангажимента, от които
седем одитни ангажименти за даване на увереност и два за консултиране. С одитните
доклади са дадени 15 броя препоръки.

През 2015 г. вътрешните одитори от звеното участваха в срещи, семинари и
обучения за повишаване на квалификацията и професионалните умения, за което са
употребени 32 работни дни.

В Годишния план за 2015 г. за дейността на звеното за вътрешен одит са поставени
следните основни цели:

 Укрепване на вътрешния контрол в Община град Добрич чрез предоставяне на
обективна оценка и препоръки за подобряване на дейността му.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич  относно
правилно, законосъобразно и ефективно управление на функция „Образование“ в Община град
Добрич.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич  относно
правилното, законосъобразното и ефективно усвояване на бюджетните средства от
разпоредителите с бюджетни кредити, включително общински предприятия  и общински
организации, изведени на делегиран бюджет на основание на закон.

 Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане изискванията на
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Заложените цели са постигнати, като при извършване на планираните ангажименти
за даване на увереност за 2015г. са изготвени оценки на актуалното състояние на
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действащите системи за финансово управление и контрол, извършена е съпоставка на
одитираните процеси с приложимото законодателство и е изразено становище по
спазването на принципите за ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджетни
средства.

2. Одитни ангажименти
2.1.Приключени одитни ангажименти за даване на увереност:
Към 31.12.2015г. са приключили 100% от планираните 7 броя одитни

ангажименти за даване на увереност, за които са съставени и връчени одитни доклади
както следва:

 „Одит на организацията на счетоводната отчетност при дарителски вноски от
родители в общински основни училища към Община град Добрич“ – ангажимент за даване
на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 1503/ 19.06.2015 г.
 „Одит на организацията на счетоводната отчетност при дарителски вноски от

родители в общински средни училища към Община град Добрич“– ангажимент за даване
на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 1504/01.07.2015 г.
 „Одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес в ОП

„Устойчиви дейности и проекти“ – ВРБ към Община град Добрич“ – ангажимент за даване
на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ –1505/17.09.2015 г.
 „Одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес в отдел

„Здравеопазване и социална политика“ – ВРБ към Община град Добрич“ – ангажимент за
даване на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 1506/21.10.2015 г.
 „Одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес в

„Регионален исторически музей“ – ВРБ към Община град Добрич“ – ангажимент за даване
на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 1507/24.11.2015 г.
 „Одит на процеса по управление и контрол на приходите от пазари в Община

град Добрич“ – ангажимент за даване на увереност.
Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 1508/23.12.2015 г.
 Проследяване на изпълнението на дадените през 2015 година препоръки.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ –1509/13.12.2015г.

2.2.Приключили одитни ангажименти за  консултиране – даване на становище:
Към 31.12.2015г. са приключили 100% от планираните 2 броя одитни

ангажименти за консултиране – даване на становище:
 „Даване на становище за предприетите действия по законосъобразна

пререгистрация и дейност на училищните настоятелства, регистрирани към общински
детски градини в Община град Добрич към месец януари 2015 г.“, регистриран с № ОАК –
1501/30.03.2015 г.

 „Даване на становище за предприетите действия по законосъобразна
пререгистрация и дейност на училищните настоятелства, регистрирани към
общообразователни училища в Община град Добрич към месец април 2015 г.“,
регистриран с № ОАК – 1502/27.04.2015 г.

2.3. Одитни ангажименти в процес на изпълнение:
Към 31.12.2015г. няма одитни ангажименти, които да са в процес на изпълнение.
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2.4. Неизпълнени одитни ангажименти
За отчетния период няма неизвършени планирани одитни ангажименти, или от

планираните в годишен одитен план за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. - седем одитни
ангажимента за даване на увереност и два одитни ангажимента за консултиране, всички са
приключени и отчетени към 31.12.2015 г.

3.Фонд работно време
Отчетният период обхваща 504 работни дни, които са разпределени както следва:

№ Дейности Планирани Реално
употребени

Отклонения
/к3 – к4/

1 2 3 4 5
1 изпълнение на одитни ангажименти 310 310 0

2 обучение и квалификация 44 32 +12

3 Отпуски 50 60 -10

4 Болнични 10 12 -2

5 други (вкл.стратегическо и годишно
планиране)

90 90 0

Общо дни 504 504 0

Причини за отклоненията на графиците са:
При планирани общо 310 работни дни за 7 броя одитни ангажимента за даване на

увереност и 2 броя одитни ангажимента за консултиране за периода от 01.01.2015 г. до
31.12.2015 г. са употребени 310 работни дни, в т. ч. за 7 одитни ангажимента за даване на
увереност - 270 работни дни и за 2 одитни ангажимента за консултиране - 40 работни дни
т. е. в тази част на графика няма отклонения.

Налице са отклонения в:
- дните за обучение и квалификация – 12 дни по-малко от планираните;
- 10 работни дни в повече за отпуски;
- болнични/отпуск за временна нетрудоспособност/ с 2 дни повече от планираните;

Причините за отклонението са следните:
Отчетените в повече 10 работни дни за редовен отпуск са вследствие на използван

през 2015 г. отложен за ползване отпуск от 2014 г.
Отчетените в повече 2 работни дни за отпуск за временна нетрудоспособност

/болнични/ са по принцип непредвидими.
Ползваните в повече 12 дни за отпуски – редовен и за нетрудоспособност и за други

дейности са за сметка на ползваните спрямо планираните дни за квалификация – 12 по-
малко.

4. Повишаване на професионалната квалификация
За периода 01.01.2015г.- 31.12.2015 г. одиторите от звено „Вътрешен одит” /ЗВО/ са

участвали в следните срещи, квалификации и обучения:
4.1. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит в работен екип към

НСОРБ по изготвяне на консултативна разработка за съставянето на бюджетите на
общините за 2015 година през месец януари 2015 г. – 10 работни дни;
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4.2. Участие на главен вътрешен одитор в обучение на тема: „Годишно счетоводно
приключване в бюджетните организации“, организирано от НСОРБ в периода от
21.01.2015г. до 23.01.2015г. в гр. София – 3 работни дни;

4.3. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и главен вътрешен
одитор в практически семинар на тема: «Актуални проблеми, свързани с финансовото
управление и контрол, и вътрешния одит в общините», организиран от НСОРБ на 19, 20
ноември 2015 г.в гр.София – общо 4 работни дни.

Част ІIІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДИТНИТЕ
АНГАЖИМЕНТИ

1. Съществени констатации за организацията:
1.1. При извършения одит на организацията на счетоводната отчетност при

дарителски вноски от родители в общински основни училища към Община град Добрич,
се установи:

- В ОУ „Хан Аспарух“ град Добрич – договорът с външна охранителна фирма е
сключен между председателя на Училищното настоятелство към училището и
представителя на охраниталната фирма, вместо между директора на училщето и
представителя на фирмата;

- В ОУ „Стефан Караджа“ град Добрич охрананителната дейност се осъществява от
нает на граждански договор охранител към училищното настоятелство, вместо към
училището.

- В ОУ „Стефан Караджа“ и ОУ „Хан Аспарух“ град Добрич, събраните средства от
дарения за охрана от училищтното настоятелство не са внесени в бюджета на училището и
не са регистрирани в Книга за регистриране на даренията на училището. Пропускът се
установява в несъответствие с изискванията на правилата за събиране и отчине на дарения,
разписани в Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната
просвета и с изискванията на чл. 46 „б“ от Закона за народната просвета.

1.2. При извършения одит на организацията на счетоводната отчетност при
дарителски вноски от родители в общински средни училища към Община град Добрич,
се установи:

- В СОУ „Св.Климент Охридски“ и СОУ „П.Р.Славейков“ гр.Добрич – договорът с
външна охранителна фирма е сключен между председателя на Училищното настоятелство
към училището и представителя на охранителната фирма , вместо между директора на
училището и представителя на фирмата;

- В ПМГ „Иван Вазов“ град Добрич охранителната дейност се осъществява от наети
на граждански договор охранители/портиери към училищното настоятелство, вместо към
училището.

- В ПМГ „Иван Вазов“, СОУ „Св.Климент Охридски“, ЕГ „Гео Милев“ и СОУ
„П.Р.Славейков“ гр.Добрич, събраните средства от дарения за охрана от съответното
училищно настоятелство не са внесени в бюджета на училището и не са регистрирани в
Книга за регистриране на даренията на съответното училище. Пропускът се установява в
несъответствие с изискванията на правилата за събиране и отчитане на дарения, разписани
в Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета и с
изискванията на чл. 46 „б“ от Закона за народната просвета.

1.3. При извършения одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния
процес в ОП „Устойчиви дейности и проекти“ – ВРБ към Община град Добрич, се
установи:

- В общинското предприятие вместо планиране на разходи за три бюджетни
дейности - дейност „Озеленяване“, дейност „Общински приют за безстопанствени
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животни“ и „Други дейности по икономиката – организация, контрол и събиране на такси
от места за паркиране в „синя зона“ на Община град Добрич“, по бюджета на
предприятието за 2014/2015г. са планирани разходи по две бюджетни дейности–дейност
622 „Озеленяване“,/включваща и разходите по организация и контрол на синя зона/ и
дейност 878 „Приют за безстопанствени животни“;

- При проверка на проведените процедури за възлагане и изпълнение на обществени
поръчки, документирани с контролни листи, се установи пропуск, изразяващ се във
фактите, че по 2 от общо 6 обществени поръчки, проведени през 2014г. са изготвени
справки за общо платените средства към изпълнителя, придружени с копия от фактури и
платежни нареждания, но същите не са подадени до експерт обществени поръчки в
Община град Добрич, каквито са изискванията на чл.49 от Вътрешните правила за
обществени поръчки в Община град Добрич.

Въпреки пропуските - информацията до Регистъра за обществени поръчки за
стойността на изпълнените договори през 2014г. и 2015г. е изпратена в необходимите
законови срокове.

- В общинското предприятие не са разписани правила за реда за събиране, внасяне,
отчитане и контрол на приходите, които се събират от предприятието, съгласно чл. 27 и
чл.53 от  Наредбата за определенято и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община град Добрич;

- При съпоставка на събраните приходи от такси по фискална памет на зачислено на
служителя Момчил Станчев фискално устройство /касов апарат/ - „оператор 30“ и внесени
по сметка на Община град Добрич приходи, отчетени като събрани от същото лице, се
установи, че за периода от 01.01.2014 г. до 27.07.2015 г. е налице разлика от събрани, но
невнесени по сметка на общината такси за платено паркиране в „Синя Зона“ в размер на
3 819 лева, в т.ч. 2 526 лева за 2014 г. и 1 293 лева от 01.01.2015 г. до 27.07.2015 г.

С докладна записка вх.№ 93-29-12/28.08.2015 г. до кмета на Община град Добрич са
предприети действия по чл. 30 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор, относно
докладване на «индикатор на измама» и предложение за предприемане на действия по
извършване на прокурорска проверка с цел установяване на наличието на престъпление,
търсене на наказателна отговорност на виновните лица и възстановяване на невнесените
общински парични средства по сметка на Община град Добрич.

С писмо изх.№11-01-61/01.09.2015г. на кмета на Община град Добрич, Районна
прокуратура град Добрич е уведомена за извършване на прокурорска проверка с цел
установяване на на наличието на престъпление, търсене на наказателна отговорност на
виновните лица и възстановяване на невнесените общинвски парични средства по сметка
на Община град Добрич.

- Установени са слабости, пропуски и несъответствия в процеса на събиране,
отчитане, внасяне и контрол на приходи от такси от „синя зона“ на Община град Добрич.

1.4. При извършения одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния
процес в отдел „Здравеопазване и социална политика“ – ВРБ към Община град Добрич,
се установи:

- В процеса на приемане на бюджета на Отдел „ЗСП“ за 2014 г./2015 г. са спазени
изискванията, разписани в елемент 01 „Бюджетен процес“ от Системата за финансово
управление и контрол на Община град Добрич

- В процеса на изпълнение и отчитане на бюджета на Отдел „ЗСП“ за 2014/2015 г. са
спазени изискванията, разписани в елемент 01 „Бюджетен процес“ и елемент 02
“Предварителен контрол“ от Системата за финансово управление и контрол на Община
град Добрич

- В процеса на документиране, отчитане и контрол на изпълнението на договори,
сключени в следствие на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки в
Отдел „Здравеопазване и социална политика“ за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2015 г. са
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спазени  изискванията на Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за
обществените поръчки в Община град Добрич

- При въстановяването на депозитната такса на родители на деца, напускащи детска
ясла, сумите по депозитите на база предварително изговен и представен списък на децата в
счетоводството на Отдел „Здравеопазване и социална политика“, са изписвани чрез
разходен касов ордер на длъжностните лица – домакин на съответната ясла, а не лично на
родителя, чието дете напуска детската ясла.

Приетите и утвърдени от Общински съвет град Добрич такси по чл. 36. от
Наредбата за определенято и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община град Добрич за лица, ползващи почасови социални услуги от
Звеното за домашна помощ към Домашен социален патронаж, предоставяни по Проект
„Ръка за помощ”, които са внасяни по извънбюджетна сметка на проекта са с отпаднало
правно основание, тъй като към 30.06.2015 г. проектът е отчетен като приключил и не са
налице основания за действие по така разписаните текстове в наредбата.

Към 30.06.2015 г. Отдел „Здравеопазване и социална политика“, отчита несъбрани
вземания от такси за ползване на домашен социален патронаж, натрупани в 5 годишен
период в размер общо на 1 336 лева.

1.5. При извършения одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния
процес в „Регионален исторически музей“ – ВРБ към Община град Добрич, се установи:

- В процеса на изпълнение и отчитане на бюджета на Регионален исторически музей
за 2014/2015 г. са спазени изискванията, разписани в елемент 01 „Бюджетен процес“ и
елемент 02 “Предварителен контрол“ от Системата за финансово управление и контрол на
Община град Добрич;

- В процеса на документиране, отчитане и контрол на изпълнението на договори,
сключени в следствие на проведени  процедури за възлагане на обществени поръчки в
Регионален исторически музей за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2015г. са спазени
изискванията на Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за планиране,
възлагане и мониторинг на обществените поръчки в Регионален исторически музей град
Добрич;

- Необходима е актуализация на разпоредбата по чл.55 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община град Добрич, поради обстоятелството, че в ДВ, бр.54 от 17.07.2015г. е
публикувана промяна на разпоредбата по чл.4, т.3 от  Наредба № Н-18 от 13 декември
2006г. за регистриране и отчитане на продажби чрез фискални устройства, с която
публичните организации, извършващи продажби чрез билети, са задължени да извършват,
отчитат и регистрират продажби чрез фискални устройства т.е. с промяната билитетите,
като ценни книжа в обръщение - излизат от употреба;

- Не са разписани правила за реда на събиране, внасяне, отчитане и контрол на
приходите, които се събират по чл.53 и чл.55 от  Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич от Регионален исторически музей - Добрич.

1.6. При извършения одит по управление и контрол на приходите от пазари в
Община град Добрич, се установи:

- Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич, като
законово изискване в по-стари редакции е била приета на основание чл.65 от Закона за
защита на потребителите и правилата за търговия, като закона е отменен с §14 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр.99
от 9 декември 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.).

- В правила за събиране, внасяне и контрол на приходите от такси, извършвани от
ОП „Общински пазари“ са разписани  противоречиви изисквания и действия, които
подлежат на преразглеждане и актуализиране.

- Показателят за ефективност на контрола на процеса по събиране на приходи от
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такси, осъществяван от директор и главен счетоводител, се разчита във факта, че
събраните приходи надвишават значително извършените разходи за дейността на
предприятието. Конкретно, при събрани приходи от такси в общинското предприятие за
2014 г. в размер на 269 364,80 лева, са отчетени разходи по бюджета на предприятието
към 31.12.2014 г. общо в размер на 174 010 лева, в т.ч. разходи за заплати и издръжка.
При събрани приходи от такси до 30.06.2015 г. в размер на 140 021,20 лева, са отчетени
разходи по бюджета на предприятието към 30.06.2015г. общо в размер на 83 776 лева;

- Като слабост в процеса на организация на събиране, внасяне и отчитане на такси
от пазари се установи, че в Община град Добрич – първостепенен разпоредител с бюджет
не е водена аналитична счетоводна отчетност на приходите от събрани и внесени такси от
ОП „Общински пазари“.

2. Причини
 Не са въведени основни контролни механизми;
 Въведените контролни механизми не се прилагат на практика;
 Не е осъществена обратна връзка за текущите дейности;
 Не са предприети навременни корективни действия;
 Текущите дейности не се наблюдават;
 Не са изградени достатъчни системи за документиране и докладване.
 Не е извършено проследяване на изпълнението на действията за отстраняване на

констатирани предишни слабости.

3. Препоръки
3.1. За съществените слабости (отразени в съществените констатации с отрицателен

ефект) са дадени следните 15 препоръки, които изискват незабавни действия от страна на
ръководствата:

 Директорът на ОУ „Хан Аспарух“ град Добрич да предприеме действия за
сключване на договор за охранителна дейност на територията на училището с
представителя на външната фирма за охрана.

 Директорът на ОУ „Стефан Караджа“ гр.Добрич да предприеме действия за
сключване на договор с охранителя към училището.

 Директорите на ОУ „Стефан Караджа“ и ОУ „Хан Аспарух“ град Добрич да
предприемат действия за регистриране и отчитане на дарения от училищните
настоятелства към училищата, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 16 април 2003 г.
за документите за системата на народната просвета.

 Директорите на СОУ „Св.Климент Охридски“ и СОУ „П.Р.Славейков“ гр.Добрич
да предприемат действия, за сключване на договор за охранителна дейност на територията
на училището с представителя на външната фирма за охрана.

 Директорът на ПМГ „Иван Вазов“ град Добрич да предприеме действия, за
сключване на договор с охранителите/портиерите към училището.

 Директорите на ПМГ „Иван Вазов“, СОУ „Св.Климент Охридски“, ЕГ „Гео
Милев“ и СОУ „П.Р.Славейков“ гр.Добрич да предприемат действия, за регистриране и
отчитане на дарения от училищните настоятелства към училищата, съгласно изискванията
на Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

 При съставянето на бюджета на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ за 2016г. от
директора и главния счетоводител да се предприемат действия за разделяне бюджетните
средства по бюджетна дейност „Озеленяване“ на разходи присъщи за дейността
„озеленяване“ и разходи за нова бюджетна дейност, осъществявана в община град Добрич
по Функция VІІ от ЕБК „Икономически дейности и услуги“–дейност 898 „Други дейности
по икономиката - Организация, контрол и събиране на такси от места за паркиране в синя
зона“.
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 Директорът на Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ град
Добрич да предприеме действия и осъществява контрол - изготвените справки за общо
платени средства към изпълнители на обществени поръчки да се предават на главен
експерт обществени поръчки в Община град Добрич, чрез регистрация в деловодните
системи на общинското предприятие и на Община град Добрич.

 Директорът и главният счетоводител на ОП „Устойчиви дейности и проекти“
град Добрич да предприемат действия за разписване и прилагане на правила за реда на
събиране, внасяне, отчитане и контрол на приходите, които се събират от предприятието,
съгласно чл. 27 и чл.53 от  Наредбата за определенято и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

 Главният счетоводител на ОП „УДП“ гр.Добрич ежемесечно да извършва
проверка чрез съпоставка на внесените приходи от такса синя зона по счетоводните данни
на общинското предприятие с тези, които са отчетени в счетоводството на Община град
Добрич, както и чрез съпоставка на внесените приходи от такса синя зона по счетоводните
данни на общинското предприятие с месечните отчети на фискалните касови апарати на
касиерите-паркинг. При установяване на различия в размера на внесените приходи, да се
предприемат действия за своевременно отстраняване на несъответствията.

- Длъжностното лице –„отчетник“ на „Синя зона“ ежедневно да извършва
контрол чрез проследяване на отчетите на приходите от отделните касиери – правилно ли
са отразени отчетените обороти от касовите апарати.

- При ежедневното внасяне на приходи от „синя зона“ в касата на Община град
Добрич, от касиера на Община град Добрич да се извършва проверка по правилното
посочване на кода и вида на внасяните приходи в приходните квитанции с цел избягване
допускането на несъответствия и грешно отнасяне на приходите по счетоводни данни.
 Началникът и главният счетоводител на Отдел „Здравеопазване и социална

политика“ град Добрич да предприемат действия за: - промяна на реда за връщане на
депозитни такси на родители на деца, напускащи детска ясла, чрез съставяне на разходни
касови ордери с необходимите законови реквизити за всеки родител, получател на
върнатата депозитна такса; - изготвяне на предложения за актуализация на текстовете по
чл.36 от от Наредбата за определенято и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община град Добрич; - изготвяне на предложение за разписване
на нормативен ред или вътрешни правила за приемане на депозит или принудително
събиране на несъбрани вземания от такси за ползване на услугите на домашен социален
патронаж.
 Директорът и главният счетоводител на „Регионален исторически музей» град

Добрич да предприемат действия за:
- разписване и прилагане на правила за реда на събиране, внасяне, отчитане и

контрол на приходите, които се събират от музея, съгласно чл. 53 и чл.55 от  Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община град Добрич;

- изготвяне на предложения за актуализация на текстовете по чл.55 от от
Наредбата за определянето и администри рането на местните такси и цени на услуги на
територия та на Община град Добрич.
 Ръководството на Община град Добрич да предприеме действия за сформиране на

работен екип по преразглеждане на законосъобразността на текстовете в Наредба за
търговска дейност на територията на Община град Добрич, регламентиращи дейност на
ОП „Общински пазари“, което е създадено на основание чл.52, ал. 3 от Закона за
общинската собственост с Решение на ОбС №27-2 от 27.10.2009 г., и конкретно за
дейността си спазва и прилага правилник.
 Ръководството на Община град Добрич, да организира преразглеждане на

разпоредбите на Правилник за дейността на ОП „Общински пазари“, с цел актуализация и
разписване на конкретните отговорности, право мощия и задължения в осъществява не на
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дейността на предприятието, произтичащи от действащи нормативни актове и наредби на
общински съвет.
 В Община град Добрич да се организира аналитична отчетност на постъпленията

от такси от ОП „Общински пазари“.

3.2. През отчетния период одиторите от звеното за вътрешен одит дадоха общо 15
броя препоръки, които са приети от ръководителите на одитираните дейности.

Звеното за вътрешен одит извърши проследяване на изпълнението на 15 броя
препоръки (дадени от ЗВО през 2015г.), при което се установи, че са изпълнени 10 броя, 2
броя ще бъдат изпълнени през м.януари 2016г. от ръководството на СОУ „П.Р.Славейков“
гр.Добрич, а 3 броя се отчитат приети от ръководството, тъй като са дадени към
последният одитен ангажимент за 2015 г., а изпълнението им следва да се осъществи през
2016 г.

3.3. От дадените общо 15 броя препоръки по съществени констатации, описани по-
горе в т.3.1., 10 броя са изпълнени, или изпълнението е 67 на сто.

4. Съществени констатации от предходния отчетен период, препоръки към тях
и предприети действия

Не са налице съществени констатации от предходния отчетен период и препоръки
към тях, за които не са предприети действия.

Част IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ
ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и
контрол в организацията, направени в резултат на изпълнените одитни ангажименти, са
следните:

Системите за финансово управление и контрол в Община град Добрич са въведени
със заповед № 580 от 21.04.2007 год.,  изменени  и  допълнени  със  заповеди   № 230 от
17.02.2009 г., № 975 от 20.08.2009 год., № 621 /02.06.2010 г. и № 579 от 22.05.2012г. на
кмета на Община град Добрич и съответстват на изискванията на Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор.

В резултат на осъществените от Звено „Вътрешен одит“ ангажименти са дадени
становища и препоръки за изменение, актулизация и допълване, както на правилата за
финансово управление и контрол на отделни процеси, така и на вътрешно нормативни
регламенти в наредби, които се приети от общински съвет

Прилагането на разписани правила в Системи за финансово управление и контрол в
Община град Добрич като цяло осигурява разумна увереност, че целите на Общината се
постигат чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори,
надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация, икономичност,
ефективност, ефикасност на дейностите и опазване на активите и информацията.

Чрез въведените системи за ФУК е създадена адекватна контролна среда,  която е
осигурена чрез разписани и въведени вътрешни нормативни документи, прилагани от
служители с необходимата компетентност.

На основание на разписани правила и процедури в Стратегия за управление на
риска в Община град Добрич, ежегодно след оценка на риска се съставя риск-регистър с
определените мерки за намаляване на установените рискове в съответните дейности.

Въведените контролни дейности са насочени към намаляване на рисковете и
постигане целите на общината, изпълнение на решенията на ръководителите. Елементите
на СФУК функционират ефективно, като се прилага принципа на разделение на
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отговорностите при вземане на решения, осъществяване на контрол и осчетоводяване, с
което се гарантира добро финансово управление, икономично и ефективно протичане на
процесите в Общината.

Информационните системи в общината са въведени чрез писмени правила и
процедури, които се прилагат задължително от служителите в общината.

С одитните доклади е предоставена информация на кмета на Община град Добрич
за наличието и функционирането на Системи за финансово управление и контрол и
спазване на разписаните правила за отделни дейности, процеси в разпоредители с бюджет
и търговски дружества с общинско участие в капитала, с което подпомагаме кмета да
придобие разумна увереност за законосъобразност на дейностите и за вземане на
целесъобразни и адекватни управленски решения.

Част V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН
ОДИТ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

Във връзка с изпълнение на основната цел на звеното за вътрешен одит -
предоставяне на ръководството на Община град Добрич обективна и независима оценка
относно актуалното състояние и функционирането на системите за финансово управление
и контрол в общината, второстепенните разпоредители с бюджет и търговски дружества с
общинско участие в капитала - членовете на звеното за вътрешен одит следва да насочат
усилията си за консултиране и оценка на следните процеси:

- През 2015 година в Община град Добрич е създадено Междинно звено по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“. Основанието за изграждане на
звеното е решение на Министерски съвет от 03.06.2015 г. за предоставяне на мандат на
Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ да
делегира функциите по оценка и избор на Междинни звена /МЗ/ по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, в съответствие с чл. 7 от
Регламент ЕФРР (ЕС) 1301/2013 и чл. 123 (6) от Общ Регламент 1303/2013, както и
допълване на РМС №792/2014, с което 39-те общини, бенефициенти по процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване
и развитие 2014-2020”, са определени за междинни звена по приоритетната ос.

Дейността на новоизграденото междинно звено, структурирано към общинска
администрация, е включено в списъка на одитните единици и обхвата на одитна вселена на
Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич. Съгласно „Инструкция за определяне на
структурата и състава на Междинните звена по процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, издадена от управляващия орган на програмта
в Минеситерство на регионалното развитие и благоустройството, като част от Системите за
финансово управление и контрол на Община град Добрич е разработена, утвърдена и
въведена „Система за управление и контрол на дейността на Междинно звено по ОПРР“.
Съгласно точка 7.2 от инструкцията, са дадени указания за извършване на контрол от
Звеното за вътрешен одит в общината, който се предвижда да бъде осъществен през 2016г.

- След проведените местни избори през 2015 година се подмени ръководството на
Община град Добрич, в т.ч. кмет и кметски екип от 4 заместника и секретар на общината.

На Общински съвет град Добрич са предложени за одобрение оптимизирана обща
численост и структура на общинска администрация, като същевременно са предприети
действия за пенсиониране на част от директорите на дирекции, които отговарят на
условията за това. Предстои и определяне на стратегически и оперативни цели за развитие
на общинска администрация и на Община град Добрич за мандат 2015 -2019 година. В
резултат на изброените промени пред одитния екип възникна предизвикателството по
въвеждане на разбиране на новото ръководство в изискванията и разпоредбите на Закона за
финансово управление и контрол, за поддържане на разписаните правила в Системата за
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финансово управление и контрол на Община град Добрич, изискването на формулиране и
разписване на стратегически и оперативни цели за настоящия мандат на управление, в т. ч.
и управление на рисковете за постигането им, съгласно разписаните правила в Стратегия за
управление на риска на Община град Добрич.

- Във връзка с промените в законодателството за вътрешен одит, за публични
финанси, за обществени поръчки и контрол по усвояването на средства от ЕС, е
необходимо одиторите от звеното да участват в обучения, с цел актуализация на знанията
си и повишаване на личната си квалификация.

Част VІ. ДРУГИ

В регистъра на звеното за текущо консултиране за 2015 г. са регистрирани 8
ангажимента. Същите са възложени писмено с резолюция от кмета на Община град
Добрич. На 6 броя ангажименти за текущо консултиране, изпълнението се проследява
като дадени становища с регистрационни номера в деловодната система „Архимед“, както
следва: № 92-01-9/17.02.2015 г.; № 12-04-14/4.03.2015г.; № 93-29-4/05.03.2015г.; № 04-19-
13/10.03.2015 г.; № 93-06-91п1/11.09.2015 г. и № 93-29-20/08.12.2015г.

Настоящият годишен доклад е изготвен в три еднообразни екземпляра,
предназначени за Кмета на Община град Добрич, за Министъра на финансите и за звеното
за вътрешен одит.

Приет с решение № 5-2 от 23.02.2016 г.
на Общински съвет град Добрич


