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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 

за дейността на звеното за вътрешен одит 

в Община град Добрич 

за периода  01.01.2022 г. -  31.12.2022 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 2022г. се осъществи в съответствие с изискванията 

на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС, последно изм. и доп. ДВ бр.100 

от 20.12.2019 г.), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит 

(издадени от Института на вътрешните одитори, САЩ, публикувани от Института на 

вътрешните одитори в България), Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за 

вътрешен одит и Статута на звеното за вътрешен одит в Община град Добрич. 

 

Част І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Звеното за вътрешен одит е създадено с решение на Общински съвет град Добрич - 

№ 46 – 4 от 25.07.2006 г.  

 

Утвърдената численост на звеното за вътрешен одит към 31.12.2022 г. е 2 щатни 

бройки, в т. ч. една за ръководител на Звено „Вътрешен одит“ и една за старши вътрешен 

одитор. Към настоящия момент и двете щатни бройки са заети. 

Стратегическият план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за периода 2022г. – 

2024 г. е утвърден на 11.01.2022 г. от Кмета на Община град Добрич. Въз основа на 

утвърдения Стратегически план, кметът на Община град Добрич, утвърди Годишен план за 

дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2022г. също на 11.01.2022 г. През 2022 г. не е 

извършвана актуализация на годишния план. Одитните планове са предоставени, 

разгледани и приети за сведение от общински съвет с решение № 30-9 от 25.01.2022г. 

Изпълнените през 2022 г. одитни дейности допринесоха за постигане на целите, заложени в 

стратегическия план. 

 

Към Стратегическият план на звеното за вътрешен одит за периода 2022 г. – 2024 г. 

и Годишния план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2022 г. е включен и утвърден 

от кмета на общината - План за професионално обучение и развитие на вътрешните 

одитори за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 

 

През 2022 г. е изпълнявана Програмата за осигуряване на качеството и за 

усъвършенстване чрез извършване на текущ мониторинг на работата по одитните 

ангажименти, както и чрез извършване на периодични самооценки за качеството на 

одитната дейност на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич.  

 

http://www.iiabg.org/
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Резултатите от извършените вътрешни оценки на качеството са докладвани на 

ръководството с доклад, регистриран в деловодната система на Община град Добрич с № 

93-12-23/21.12.2022 г.  

Част ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО 

ВЪТРЕШЕН ОДИТ 

 

1. Одитни ангажименти 

1.1.Приключени одитни ангажименти за даване на увереност: 

Към 31.12.2022г. са приключили 100% от планираните 8 броя одитни ангажименти 

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

 „Одит на информационните системи и технологии в Общинска администрация 

град Добрич“.  Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 2201/06.04.2022 

г. 

 „Oдит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №20 „Радост“ – град Добрич“. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 2202/12.05.2022 г. 

 „Oдит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №18 „Дора Габе“ – град Добрич“. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад  № ОАУ – 2203/13.06.2022 г. 

 Одит на организацията на дейността на „ЦПЗ Д-р П. Станчев-Добрич“ ЕООД, 

чрез разписани правила в система за финансово управление и контрол и стратегия за 

управление на риска“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 

2204/20.07.2022 г. 

 „Oдит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №8 „Бодра смяна“ – град Добрич“. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 2205/08.09.2022 г. 

 „Одит на процеса по постъпване, регистриране и отчитане на приходи от наем на 

имущество и дарения, в т.ч. и разходването им по волята на дарители  в общински училища 

в Община град Добрич“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 

2206/18.10.2022 г. 

 „Одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина № 17 „Първи юни“ –  ул. „Дуранкулак“ 

№ 9, град Добрич“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 

2207/17.11.2022 г. 
  „Одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и 

изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина № 10 „Слънчице“ –  ул. „Даскал 

Димитър Попов“ № 1, град Добрич“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № 

ОАУ – 2208/16.12.2022 г. 

 Проследяване на изпълнението на дадени през 2021/2022 година препоръки. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 2209/21.12.2022 г. 

 

1.2.Приключили одитни ангажименти за  консултиране – даване на становище. 

 Към 31.12.2022 г. се отчита изпълнение на един брой ангажимент за текущо 

консултиране извън годишния одитен план с обхват – „Установяване на индикатори за 

укриване на приходи от не отчитане и не внасяне на приходи от извършени погребения в 

гробищен парк град Добрич.“ 

Резултатите от одитния ангажимент са отразени в „Становище“, с рег. № 93 – 29 – 

14/25.11.2022 г. 

 

1.3. Одитни ангажименти в процес на изпълнение: 
Към 31.12.2022 г. няма одитни ангажименти, които да са в процес на изпълнение. 

 

1.4. Неизпълнени одитни ангажименти  
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За отчетния период няма неизвършени планирани одитни ангажименти, или от 

планираните в годишен одитен план за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. - осем одитни 

ангажимента за даване на увереност, всички са приключени и отчетени към 31.12.2022 г. 

 

2.Фонд работно време 

Отчетният период от общо 496 работни дни общо за двете утвърдени и заети щатни 

бройки в Звено „Вътрешен одит“ са разпределени както следва: 

 

 

№ Дейности Планирани Реално 

употребени 

Отклонения 
/к3 – к4/ 

1 2 3 4 5 

1 изпълнение на одитни ангажименти 

 

310 320 -10 

2 обучение и квалификация 

 

36 35 1 

3 Отпуски 

 

50 54 -4 

4 Болнични 

 

10           7 3 

5 други (вкл.стратегическо и годишно 

планиране) 

90 80 10 

 Общо дни 496 496 - 

      

Причини за отклоненията на графиците са: 

Отклонението за осъществяване на одитни ангажименти от 10 работни дни в повече 

е за сметка на дните за административна работа и същите са употребени за ангажименти за 

текущо консултиране, не планирани в годишния одитен план; 

За обучение и квалификация е налице отклонение от 1 ден употребен в по-малко; 

В употребените дни за болнични е налице отклонение от 3 работни дни за болничен 

отпуск пo-малко от планираните; 

Налице са отклонения на ползваните за платен отпуск 4 дни  повече от планираните 

и 10 работни дни в по-малко,, за сметка на употребените 10 дни за одитни ангажименти за 

текущо консултиране над планираните. 

 

 

3. Повишаване на професионалната квалификация 

За периода 01.01.2022 г.- 31.12.2022 г. одиторите от звено „Вътрешен одит” /ЗВО/   

са участвали в срещи, квалификации и обучения, както следва: 

4.1. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и старши вътрешен 

одитор в присъствено обучение на тема „Умения за ефективно планиране, координиране и 

разпределение на ролите в екипната работа“,  проведено от Авангард Персонал Консултинг 

ООД гр. Добрич в периода 27- 29.05.2022 г. в КК „Слънчев бряг“ – употребени общо 6 

работни дни за екипа; 

4.2. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и старши вътрешен 

одитор в онлайн курс на тема "Обща рамка за оценка (CAF) – инструмент за управление на 

качеството в публичната администрация", организирано от Института за публична 

администрация за периода от 30.05.2022 г. до 13.06.2022 г. – употребени общо 4 работни 

дни за екипа; 

4.3. Участие на старши вътрешен одитор в присъствено обучение на тема 

"Вътрешен контрол", организирана от Института за публична администрация в град 

Банкя на 13 и 14.10.2022 г. – употребени два работни дни; 



4 

 

4.4 Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и старши вътрешен одитор 

в онлайн обучение на тема „Кибер хигиена при използването на е-поща“, организирано от 

Института за публична администрация в периода от 11.11.2022 г. до 24.11.2022 г.– 

употребени общо 4 работни дни. 

4.5 За самообучение – промени на нормативни актове , относими към дейността по 

вътрешен одит са употребени 19 работни дни общо за двамата одитори през цялата 2022 г. 

 

 

Част ІIІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДИТНИТЕ 

АНГАЖИМЕНТИ 

1. Съществени констатации за организацията:  

1.1. При извършения одит на информационните системи и технологии в Общинска 

администрация град Добрич се установи: 

 След последната актуализация на системата за финансово управление и 

контрол /СФУК/ на Община град Добрич, конкретно актуализация на елемент 8 от СФУК 

„Управление на информацията и комуникацията“, утвърдена със заповед № 830/19.07.2018 

г. на Кмета на Община град Добрич, са разписани и прилагат „Вътрешни правила за 

мрежова и информационна сигурност и оценка на риска за сигурността на 

информационните и комуникационните системи“, утвърдени със заповед №584 на кмета на 

Община град Добрич от 18.05.2020 г. 

  Вътрешните правила и процедури по осигуряване на мрежовата сигурност, 

утвърдени от кмета на Община град Добрич със заповед №426 от 31.03.2020 г. и заповед 

№584 от 18.05.2020 г., съответстват на изискванията на Наредба за минималните 

изисквания за мрежова и информационна сигурност /Обн. ДВ. бр.59 от 26 юли 2019г./. 

Одиторският екип установи не прилагане на част от горепосочените вътрешни правила, 

което се състои в „Периодично инструктиране на служителите за повишаване на 

вниманието им по отношение на мрежовата и информационна сигурност, като инструктажа 

се прави по утвърден график и се документира по начин гарантиращ проследяването“.   

1.2. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №20 „Радост“ град Добрич, 

се установи:  

 В приложенията към СФУК – „регламенти“ с разписани правила за 

осъществяване на предварителен контрол преди „поемане на задължения“ и „извършване 

на разход“ не е разписано участието на финансов контрольор на общината, който на 

практика осъществява предварителния контрол. В/към системата за финансово управление 

и контрол не са разработени и разписани вътрешни правила и работни инструкции, 

характерни за дейността на детската градина; 

 В два случая през 2021 г. се установи, че при извършване на ремонти в 

детската градина и приемането на извършената работа от изпълнителя т.е. при подписване 

на Протоколи образец 19 за установяване завършването и заплащане на строително 

монтажни работи, съставени в изпълнение и по двата договора за текущ ремонт не е 

ползвано техническо лице на инвеститора, конкретно не е приложена системата на двоен 

подпис, като за приел СМР, като инвеститор е положен само подпис на директор на ДГ 

№20; Извършени са нормативно регламентираните инвентаризации на активи, като се 

установи пропуск, че не върху всички материалните активи, в т.ч. дълготрайни и със срок 

на ползване над една година не са поставени инвентарни номера. Бракувани са активи, 

хардуерни устройства – преносим компютър без становище от компетентно техническо 

лице, за евентуална вторична употреба или начина на ликвидация в случай, че на твърдия 

му диск са архивирани лични данни; 

 Не е разписан ред за процеса на получаване на приходи и дарения, 

осигуряващи информация, как и кога се определя комисия, от кого следва да се регистрират 

даренията и от кого се съставят свидетелствата за дарение със задължителни реквизити. 
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1.3. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №18 „Дора Габе“ град 

Добрич, се установи:  

 В/към системата за финансово управление и контрол са разработени и 

разписани вътрешни правила, характерни за дейността на детската градина, но същите се 

нуждаят от допълване и актуализация; 

 При първоначалното съставяне на бюджета към месец март 2021 г. поради 

недостатъчни бюджетни средства за разпределение в общ размер не са планирани разходи 

за диференцирано заплащане на персоналa, както и не планиране на разходи за 

работно/представително облекло и СБКО; 

 Не върху всички материалните активи, в т.ч. дълготрайни и със срок на 

ползване над една година са поставени инвентарни номера. При осигурената нормативна 

възможност за изплащане на ДМС – три пъти в година – за 24 май, за 15 септември и за 

Коледа е изплатено ДМС само за Коледа за 2020 г..; 

 През 2022 г. възниква нормативно основание за възстановяване на 

първоначално събрани и внесени по депозитна сметка на Дирекция „Хуманитарни 

дейности“ парични средства от такси, които за детска градина №18 „Дора Габе“ към 

момента на извършване на вътрешен одит са общо в размер на 5 256,33 лева.  

1.4. При извършения вътрешен одит на организацията на дейността на  „ЦПЗ д-р П. 

Станчев - Добрич“ ЕООД, чрез разписани правила в система за финансово управление и 

контрол и стратегия за управление на риска, се установи: 

 В „ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич“ ЕООД гр. Добрич в изпълнение на чл.4, ал.1 

от  Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор се представиха 

разписани и утвърдени с подпис на управителя вътрешни правила за финансово управление 

и контрол, в т.ч. и Стратегия за управление на риска, с пропуска, че не е посочена дата или 

заповед за въвеждане и утвърждаване на документите; 

 Недатирането, респективно неиздаването на заповед за утвърждаване и 

актуализация на разписаната стратегия за управление на риска води до несъответствие с 

изискването по чл. 12 ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор за проследяване на актуализациите на стратегията на всеки три години. 

Допълнителните възнаграждения по чл. 14 ал.1 от ВПРЗ не се изплащат на основание на 

персонални постигнати резултати от труда, а се начисляват и изплащат с цел усвояване на 

получаваната по висока по размер субсидия от Министерство на здравеопазването. 

 1.5. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №8 „Бодра смяна“ град 

Добрич, се установи:  

 В Детска градина №8 „Бодра смяна“, град Добрич е разработена система за 

финансово управление и контрол, в която са описани всички нормативно изискващи се 

основни процедури във връзка с дейността на детската градина, с частични пропуски, че 

същите могат да се оптимизират и допълнят със някой специфични за дейността на 

детската градина вътрешни правила, в които да се посочат действия на конкретни 

служители, участници в работния процес; 

 В книгата за дарения за периода 2021-2022 г. се установиха пропуски по 

невписване на реквизита – номер и дата на счетоводен документ, с които се отразява 

заприходяване на дарението в детската градина. За одитирания период се отчитат приходи 

по параграф 24-05 от ЕБК „Приходи от наеми на имущество“ и по параграф 36-19 от ЕБК 

„Други неданъчни приходи“, за които не са разписани вътрешни правила. 

1.6. При извършения одит на процеса по постъпване, регистриране и отчитане на 

приходи от наем на имущество и дарения, в т.ч. и разходването им по волята на дарители в 

общински училища в Община град Добрич, се установи: 

 В Заповед №351 от 22.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич е налице 

грешно вписано основание, че утвърждава вътрешни правила по чл.19  ал. 6, вместо по ал. 7 

от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В 
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ОУ „Стефан Караджа“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са сключени съответно договор и 

споразумение за безвъзмездно ползване на физкултурните салони от два различни 

регистрирани спортни клуба, като се установи, че такава нормативна възможност не е 

регламентирана в чл.19 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество.; 

 В Община град Добрич са регистрирани 12 училищни настоятелства към 

общински училища, като в нарушение на чл.40 ал..3 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел за 2020 г. не всички са подали Годишен доклад и финансов отчет в 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.  В 

осем общински училища - ПМГ „Иван Вазов“ гр. Добрич, СУ „П. Р. Славейков“ гр. Добрич, 

СУ „Климент Охридски“ гр. Добрич, СУ „Димитър Талев“ гр. Добрич, СУ „Любен 

Каравелов“ гр. Добрич, ЕГ „Гео Милев“ гр. Добрич, ОУ „Хан Аспарух“  гр. Добрич и ОУ 

„Стефан Караджа“ гр. Добрич, са регистрирани парични дарения от училищни 

настоятелства към тях. 

 

1.7. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №17 „Първи юни“ град 

Добрич, се установи: 

 В/към системата за финансово управление и контрол са разработени и 

разписани вътрешни правила, характерни за дейността на детската градина, но същите се 

нуждаят от допълване и актуализация; 

 В несъответствие с чл. 9 ал.1 и ал.2 от Наредбата за финансирането на 

институциите от системата на предучилищно и училищно образование /Обн. ДВ. бр.81 от 

10 Октомври 2017г./ приетите бюджети и съответно отчети за изпълнение на бюджетите на  

ДГ №17 „Първи юни“ не са публикувани на сайта на детската градина, в нормативно 

определените срокове;  

 През 2021 г. в два случая в процеса на изпълнение на бюджета и отчитане на 

разходи по параграф 1030 от ЕБК „Текущ ремонт“ в несъответствие с чл.20 ал.6 от Закона 

за обществени поръчки /последно доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г./  и т.4 от Регламент 

„Контрол при възлагане на обществени поръчки“ – приложение към Системата за 

финансово управление и контрол на детската градина, не са сключени договори в процеса 

на заявяване и извършване на текущи ремонти в детската градина; 

 През 2022 г. възниква нормативно основание за възстановяване на 

първоначално събрани и внесени по депозитна сметка на Дирекция „Хуманитарни 

дейности“ парични средства от такси, които за Детска градина №17 „Първи юни“ към 

30.09.2022 г. са общо в размер на 765,51 лева. 

1.8. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно 

съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Детска градина №10 „Слънчице“ град 

Добрич, се установи: 

 В Детска градина №10 „Слънчице“, град Добрич не са разработени 

необходимите нормативно изискващи се вътрешни правила, представляващи съвкупност на 

отделни части от система за финансово управление и контрол, в т.ч. и стратегия за 

управление на риска. 

 Върху материалните активи, в т.ч. дълготрайни и със срок на ползване над 

една година не са поставени инвентарни номера. При водене и архивиране на документи в 

трудовите досиетата на персонала, не са архивирани копия за последно придобити ПКС 

„професионално квалификационна степен“ за учителите и не са архивирани заявления и 

заповеди за отпуск на персонала за целия одитиран период. Не се представиха и 

архивирани медицински свидетелства на част от персонала. 

 При липсата на разписани правила за получаване, регистриране и отчитане на 

дарения се установиха следните пропуски в процеса: 
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 - Във свидетелствата за дарения са полагани, освен на председател на комисията за 

получаване на дарения и директор на ДГ, излишно са полагани подписи и на ЗАС-домакин 

и главен счетоводител; 

 - За част от даренията не е оформен списък на дарени играчки, съответно не е 

издадена складова и искане за разпределението им по групи в детската градина; 

 - За бройки дарени материални активи от един и същи вид не са издадени 

счетоводно отделни инвентарни номера, като с установената практика за не поставяне на 

инвентарни номера върху корпусите на материалните активи се затруднява процеса на 

инвентаризация на материални активи;  

 В процеса на планиране и отчитане на собствени приходи по параграф 24-05 от ЕБК 

„Приходи от наем на имущество“ в детската градина се прилага ред за приходи от наем за 

театрални представления, различен от регламентирания ред със Заповед №351 от 

22.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич - вътрешни правила по чл. 19  ал. 7 от 

Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. През 

2022 г. възниква нормативно основание за възстановяване на първоначално събрани и 

внесени по депозитна сметка на Дирекция „Хуманитарни дейности“ парични средства от 

такси, които за детска градина №10 „Слънчице“ към момента на осъществяване на одитния 

ангажимент са общо в размер на 2 760,20 лева. 

 

2. Причини за допуснати слабости, пропуски и несъответствия, отразени в 

съществени констатации с негативен ефект: 
 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 21 препоръки, с които са изисквани незабавни действия от 

страна на ръководствата: 

1. Да се актуализира Елемент 8 от СФУК  на Община град Добрич - „Управление на 

информацията и комуникацията“ с правилата, утвърдени със заповед на кмета на Община 

град Добрич №584 от 18.05.2020 г. конкретно:  

- Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност и оценка на риска за 

сигурността на информационните и комуникационните системи; 

 2. Да се организира провеждане на периодичен  инструктаж и обучение на 

служителите от общинска администрация по отношение на информационната и мрежова 

сигурност. 

 3. Директорът на Детска градина №20 „Радост“ гр. Добрич да предприеме действия 

за допълване и актуализация на правилата в/към системата за финансово управление и 

контрол. 

 4. Директорът на Детска градина №20 „Радост“ гр. Добрич да организира и 

разпореди поставянето на инвентарни номера върху корпусите на всички материални 

активи. При извършване, приемане и заплащане на ремонти в детската градина да се ползва 

експертизата на компетентно техническо лице с цел недопускане на неефективно, 

неефикасно и неикономично разходване на бюджетни средства.. 

5. Директорът на Детска градина №20 „Радост“ гр. Добрич да предприеме действия 

по отстраняване на допуснатите слабости в процеса на получаване, регистриране и 

отчитане на дарения.  
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6. Директорът на Детска градина №18 „Дора Габе“ гр. Добрич да предприеме 

действия за допълване и актуализация на правилата в/към системата за финансово 

управление и контрол. 

 7. Директорът на Детска градина №18 „Дора Габе“ гр. Добрич да организира и 

разпореди поставянето на инвентарни номера върху корпусите на всички материални 

активи. 

8. Директорът на Детска градина №18 „Дора Габе“ гр. Добрич да предприеме 

действия за възстановяване на всички събрани първоначални такси като депозит от 

родители на деца записани в детската градина. 
9. С цел отстраняване на установените слабости - управителят на „ЦПЗ д-р П. 

Станчев - Добрич“ ЕООД гр. Добрич да предприеме действия по организацията на преглед, 

систематизация, актуализация и допълване на правилата от Системата за финансово 

управление и контрол на „ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич“ ЕООД.; 

10. Допълнителните трудови възнаграждения по чл.14 от Вътрешните правила за 

работна заплата да се определят чрез подписване на колективен трудов договор в рамките 

на договореностите по „Отраслов колективен трудов договор за сектор „Здравеопазване“. 

11. Директорът на Детска градина №8 „Бодра смяна“ гр. Добрич да предприеме 

действия за допълване и актуализация на правилата към системата за финансово 

управление и контрол; 

12. Директорът на Детска градина №8 „Бодра смяна“ гр. Добрич да предприеме 

действия за разписване на правила за реда за организиране, получаване, регистриране на 

приходи по параграф 24-05 от ЕБК „Приходи от наеми на имущество“ и по параграф 36-19 

от ЕБК „Други неданъчни приходи“.  

 13. Ръководството на Община град Добрич да предприеме действия за отстраняване 

на установените несъответствия в Заповед №351 от 22.03.2019 г. на Кмета на Община град 

Добрич, относно реда за отдаване под наем по чл.19 ал.6 и ал.7 от Наредбата за реда и 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и разписване на 

разпоредба за възможността или невъзможността за безвъзмездно ползване на имоти 

публична общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление на общински 

образователни организации. 

14. Ръководството на Община град Добрич да предприеме действия на основание 

чл.309 б от Закона за предучилищното и училищно образование да уведоми/поиска от 

Министъра на образованието или Регионално управление на образование – Добрич 

действия по извършване на проверка на осъществените дарителски кампании в периода от 

01.01.2020 г. до 30.06.2022 г. в училищните настоятелства на осем общински училища – 

ПМГ „Иван Вазов“ гр. Добрич, СУ „П. Р. Славейков“ гр. Добрич, СУ „Климент Охридски“ 

гр. Добрич, СУ „Димитър Талев“ гр. Добрич, СУ „Любен Каравелов“ гр. Добрич, ЕГ „Гео 

Милев“ гр. Добрич, ОУ „Хан Аспарух“  гр. Добрич и ОУ „Стефан Караджа“ гр. Добрич, 

относно  наличие на документи за събраните и отчетени парични суми от дарители-

родители и съответствието им с размера на внесените парични суми по бюджета на 

съответното училище. 

15. Директорът на Детска градина №17 „Първи юни“ гр. Добрич да предприеме 

действия за допълване и актуализация на правилата в/към системата за финансово 

управление и контрол, в т.ч. разработване и поддържане на риск регистър. 

16. Директорът на Детска градина №17 „Първи юни“ гр. Добрич да предприеме 

действия за отстраняване на установеното несъответствие по не публикуване на утвърдени 

бюджети и съответно тримесечни отчети за изпълнението на бюджета в сайта на детската 

градина. 

17. Директорът на Детска градина №17 „Първи юни“ гр. Добрич да не допуска 

извършването на строително ремонтни работи в детската градина без сключване на договор 

с изпълнители. 
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 18. Директорът на Детска градина №17 „Първи юни“ гр. Добрич да предприеме 

действия за възстановяване на всички събрани първоначални такси като депозит от 

родители на деца записани в детската градина. 

19. Директорът на Детска градина №10 „Слънчице“ гр. Добрич да предприеме 

действия за допълване и актуализация на правилата в/към системата за финансово 

управление и контрол. 

20. Директорът на Детска градина №10 „Слънчице“ гр. Добрич да организира и 

разпореди поставянето на инвентарни номера върху корпусите на материални активи. 

21. Директорът на Детска градина №10 „Слънчице“, град Добрич да предприеме 

действия за възстановяване на всички събрани първоначални такси като депозит от 

родители на деца записани в детската градина. 

 

3.2. Видно по-горе, през отчетния период одиторите от звеното за вътрешен одит 

дадоха общо 21 броя препоръки, като всички са приети от ръководителите на одитираните 

структури.  

От дадените за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 21 бр. препоръки – са изпълнени 

- 10 броя. Изпълнението на 9 бр. дадени в последните три за 2022 година одитни 

ангажименти ще бъдат проследени в следващия отчетен период - 2023 г.,. 

 

3.3. Като резултат от проследените и дадени към 31.12.2022 г. - 12 броя препоръки, 

всички по съществени констатации, подробно описани в т.3.1. са изпълнени 10 броя, 

съответно неизпълнените са 2 броя  или се отчита изпълнение на дадените препоръки към 

31.12.2022 г. в съотношение 83,33 на сто.  

 

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

и предприети действия.  

За предходния период, конкретно за месец декември 2021 г. са проследени дадените 

в последните два одитни ангажимента за увереност - 6 бр. препоръки, като се отчита, че 

една от тях препоръка не е изпълнена. 

 

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: 

Заедно с тестването по прилагане на разписани правила в Системите за финансово 

управление и контрол и през 2022 година продължи установяването на липсващи, не 

актуализирани или незаконосъобразни правила в Системите за финансово управление и 

контрол в Община град Добрич. Във второстепенните разпоредители с делегиран бюджет 

също са разписани правила в системи за финансово управление и контрол, но в следствие 

на слабо осъществен мониторинг същите не са своевременно актуализирани и допълнени в 

съответствие с настъпили промени на нормативни актове, регламентиращи организация и 

изпълнение на определени функции и дейности в организациите от публичния сектор. С 

ежегодният мониторинг би следвало да се инициира промяна и актуализация на правилата в 

СФУК с цел постигане на съответствието им с изискванията на Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор. Ръководствата на одитираните през 2022 г. 

структури, които не прилагат Стратегията за управление на риска на Община град Добрич, 

все още не проявяват достатъчно разбиране за необходимостта от разработване или 

прилагане въобще на Стратегия за управление на риска. 

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 предложения за промени на 
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вътрешно нормативни регламенти в наредби и правилници, които са 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 

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 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 

 

В продължение на досегашната практика в 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: 

- Текучество или подмяна на ръководния състав на общински бюджетни 

организации – второстепенни разпоредители с бюджет или търговски дружества с 

блокираща квота на участие в капитала им, от гледна точка на обучение по прилагане на 

правилата, разписани в системите за финансово управление и контрол, управление на риска 

и указанията на министъра на финансите за прилагане на система за двоен подпис при 

управление и разпореждане с бюджетни финансови средства. 

    

  

Част VІ. ДРУГИ 

През 2022 г. е регистриран един извършен текущ одитен ангажимент за 

консултиране извън годишния одитен план с обхват – „Установяване на индикатори за 

укриване на приходи от не отчитане и не внасяне на приходи от извършени погребения в 

гробищен парк град Добрич.“ Резултатите от одитния ангажимент са отразени в 

„Становище“, с рег. № 93 – 29 – 14/25.11.2022 г., като се отчита, че в общинския бюджет е 

установена и внесена сума от неотчетени и невнесени приходи за общинския бюджет в 

размер на 6 263,40 лева, формирана като сбор от неотчетени приходи по 36 извършени 

погребения в Гробищния парк на град Добрич за периода от 1.11.2017 г. до 31.10.2022г.  



11 

 

Сумата е внесена от едно материално отговорното лице, назначено в Общинско 

предприятие „Обреден дом“ гр. Добрич, с което се предотврати вреда за общинския 

бюджет в същия размер. На лицето от работодателя - директора Общинско предприятие 

„Обреден дом“ град Добрич е наложено наказание по Кодекса на труда – „дисциплинарно 

уволнение“. 

 

Настоящият годишен доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра, 

предназначени за Кмета на Община град Добрич  и за звеното за вътрешен одит.  

 

 

 

 

Диян Георгиев 

Ръководител  звено „Вътрешния одит” 

 

 

 

 

 

Приет с Решение №43-7 от 31.01.2023 г. 

 на Общински съвет град Добрич 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.02.2023 г. 

 

 

 

 

 

 


