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І.ВЪВЕДЕНИЕ
Годишният план е изготвен въз основа на стратегическия план за дейността по вътрешен

одит за 2017 - 2019 г., утвърден от Кмета на Община град Добрич и предоставен за сведение на
Общински съвет град Добрич. Той дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и
ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Одитните ангажименти за 2017 г. са разпределени на база реално разполагаемия
човешки ресурс в звеното за вътрешен одит.

Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран в
случай, че настъпят съществени промени в организацията, състава на звеното за вътрешен одит
или други допълнителни ангажименти, инициирани от ръководителя на организацията.

Всяко изменение в годишния план се утвърждава от Кмета на Община град Добрич.

IІ. ДЕЙНОСТИ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ

През 2017 г., звеното за вътрешен одит планира да извърши следните ангажименти и
дейности във връзка с постигането на заложени в стратегическия план цели, както следва:

№ Стратегическа цел Дейности за
постигането на целта

Ангажимен
ти

1. Укрепване на вътрешния контрол в Община
град Добрич чрез предоставяне на одитни
ангажименти за консултиране, изготвяне на
обективни оценки при изпълнение на
ангажименти за увереност и даване на
препоръки за подобряване на дейността му.

Вътрешен одит на
дейността на общинска
администрация.

За даване на
увереност или
консултиране.

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

Вътрешен одит на
дейността общински
училища, изведени на
делегиран бюджет.

За даване на
увереност.

3. 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.

Вътрешен одит на процеса
по изпълнение на бюджет в
общински структури.

За даване на
увереност.

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

Вътрешен одит на
действащи търговски
дружества с общинско
участие в капитала.

За даване на
увереност.

IІІ. ОДИТНИ АНГАЖИМЕНТИ
3.1. Неизпълнени ангажименти от предходната година
Към момента на съставяне на годишния одитен план за 2017 г. не са налични

неизпълнени одитни ангажименти, тъй като 9 броя одитни ангажименти, заложени в годишния
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план за 2016 година са изпълнени, от които 7 броя за даване на увереност и 2 одитни
ангажименти за консултиране.

3.2. Ангажименти по отношение на структури /системи в процес на изграждане
През 2016 г. обхвата на одитната вселена на Звеното „Вътрешен одит“ се увеличи с две

професионални гимназии - Професионална гимназия по аграрно стопанство – град Добрич и
ПГВМ „Професор Доктор Георги Павлов“ град Добрич. Училищата са нови структури за
общината - второстепенни разпоредители с делегиран бюджет, като същите са прехвърлени
като структури - второстепенни разпоредители с бюджет от Министерство на земеделието.

От 01.01.2017 г. се поставя начало на дейността на новосъздадено общинско
предприятие – ОП „Комуналстрой“ – второстепенен разпоредител с бюджет. Предприятието ще
наследи дейността на общинското търговско дружество „Комуналефект“ ЕООД, което с
решение на общински съвет град Добрич е обявено в ликвидация.

С промените на Закона за вътрешния одит в публичния сектор – ДВ бр.51 от 05.07.2016г.
е предвидено задължително изграждане на одитни комитети в общините, като статутът
правомощията и редът за изграждане е регламентиран в чл.18 на закона. С промените на
ЗВОПС са отменени националните стандарти за вътрешен одит, и регламентирано
задължително прилагане на международните стандарти за професионална практика по
вътрешен одит.

В Община град Добрич предстои предприемане на действия по изграждане на одитен
комитет, след приемане на наредба от Министерски съвет относно процедурата за определяне
на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор по
изискванията на чл.18 ал.11 от ЗВОПС.

През 2016 г. от експерт на Дирекция „Вътрешен контрол“ в Министерство на финансите
бе извършена външна оценка на качеството на одитната дейност на звеното за вътрешен одит.
Външната оценката е, че звеното работи в съответствие с нормативните изисквания и
стандартите, като са дадени и три препоръки за актуализация на статута, правилата за качество
и вътрешните правила на звеното за вътрешен одит във връзка с последните промени на
ЗВОПС. Актуализациите ще бъдат финализирани и предложени за утвърждаване през 2017 г.

Годишният план ще бъде актуализиран при възникване на дейности и процеси в нови
структури.

3.3. Видове одитни ангажименти:

Рисков
индекс

Вид на
ангажи
мента Структура Цел на ангажимента Обхват на ангажимента Период

3,8

ОАУ
1701

Общински
училища към
Община град
Добрич

Предоставяне на увереност на
ръководството на Община град
Добрич и общинските
общообразователни училища,
относно законосъобразно,
ефективно и ефикасно съставяне
и изпълнение на бюджетите на
общински училища.

Одит на процеса по
законосъобразно, ефективно
и ефикасно съставяне и
изпълнение на делегиран
бюджет в Професионална
гимназия по аграрно
стопанство – град Добрич.

Февруари -
март

3,8

ОАУ
1702

Общински
училища към
Община град
Добрич

Предоставяне на увереност на
ръководството на Община град
Добрич и общинските
общообразователни училища,
относно законосъобразно,
ефективно и ефикасно съставяне
и изпълнение на бюджетите на

Одит на процеса по
законосъобразно, ефективно
и ефикасно съставяне и
изпълнение на делегиран
бюджет в ПГВМ „Професор
Доктор Георги Павлов“.

Март –
април
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общински училища.

3,8

ОАУ
1703

Общински
училища към
Община град
Добрич

Предоставяне на увереност на
ръководството на Община град
Добрич и общинските
общообразователни училища,
относно законосъобразно,
ефективно и ефикасно съставяне
и изпълнение на бюджетите на
общински училища.

Одит на процеса по
законосъобразно, ефективно
и ефикасно съставяне и
изпълнение на делегиран
бюджет в СУ „Климент
Охридски“.

Май - юни

3,8

ОАУ
1704

Второстепенни
разпоредители с
бюджет –
„Регионална
библиотека Дора
Габе“ към
Община град
Добрич

Предоставяне на увереност на
ръководството Община град
Добрич и –„Регионална
библиотека Дора Габе“, относно
прилагане на правилата и
процедурите на бюджетния
процес от Системата за
финансово управление и
контрол на Община град
Добрич.

Одит на прилагане на правилата
и процедурите на бюджетния
процес във второстепенни
разпоредители с бюджет – РБ
„Дора Габе“ към Община град
Добрич.

Юли -
септември

3,8

ОАУ
1705

Търговски
дружества с над 50
на 100 общинско
участие в капитала
ДКЦ -1 ООД гр.
Добрич.

Предоставяне на увереност на
ръководството Община град
Добрич и ДКЦ -1 ООД гр.
Добрич,  относно
законосъобразно, икономично,
ефективно и ефикасно
управление на дейността на
дружеството.

Одит на организацията на
дейността ДКЦ -1 ООД гр.
Добрич, чрез разписани правила
в система за финансово
управление и контрол и
стратегия за управление на
риска.

Юли -
септември

3,7

ОАУ
1706

Общинска
администрация и
второстепенни
разпоредители с
бюджет –
„Дирекция
Хуманитарни
дейности“ към
Община град Добрич

Предоставяне на увереност на
ръководството на Община град
Добрич и Дирекция
„Хуманитарни дейности“
относно икономичното,
ефективно и ефикасно
разходване на бюджетни
средства за организация на
хранене на клиентите на
социални услуги в делегираните
от държавата дейности.

Одит на процеса по
планиране и разходване на
средства за храна за
клиентите на социални
услуги в делегираните от
държавата дейности в
Община град Добрич.

Септември-
декември

-
ОАУ
1707

Търговски
дружества със 100
общинско участие
в капитала -
Център за
психично здраве „
Д-р Петър
Станчев“ ЕООД гр.
Добрич

Предоставяне на увереност на
ръководството Община град
Добрич и Център за психично
здраве „ Д-р Петър Станчев“
ЕООД гр. Добрич,  относно
законосъобразно, икономично,
ефективно и ефикасно
управление на дейността на
дружеството.

Одит на организацията на
дейността Център за психично
здраве „ Д-р Петър Станчев“
ЕООД гр. Добрич, чрез
разписани правила в система за
финансово управление и контрол
и стратегия за управление на
риска.

Септември-
декември

-
ОАК
1708

Общинска
администрация
Община град
Добрич

Одитен ангажимент за консул-
тиране - Даване на становище за
оптимизация на собствени
приходи за бюджета на Община
град Добрич.

Организация и контрол на
събираемостта на собствени
приходи от съставени и издадени
от кмета на Община град Добрич,
наказателни постановления по
съставени актове за нарушения на
разпоредби на нормативни актове
и общински наредби, които не са
съставени от служители на
Дирекция „Местни данъци и
такси“

Септември-
декември

-
ОАУ
1709

Одит на
изпълнението на
препоръки

Да се установи степента на
изпълнение на дадените
препоръки за 2016/2017 година.

Проследяване на изпълнението
на дадените през 2016/2017
година препоръки.

декември
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IV. Съответствие между планираните одитни ангажименти за годината и одитната
стратегия

Одитните ангажименти планирани в стратегическия и годишен план на звеното за
вътрешен одит са както следва:

No Одитна област Рисков
индекс

Приоритет Планирани

през
годината

Одитни
ангажименти

№

А Б В Г Д Е
1. Процеси свързани с дейността на

общински училища на делегирани
бюджети;

3,8 Висок риск Х ОАУ 1701

2. Процеси свързани с дейността на
общински училища на делегирани
бюджети;

3,8 Висок риск Х ОАУ 1702

3. Процеси свързани с дейността на
общински училища на делегирани
бюджети;

3,8 Висок риск Х ОАУ 1703

4. Процеси свързани с дейността на
второстепенни разпоредители с
бюджет;

3,8 Висок риск Х ОАУ 1704

5. Процеси свързани с дейността на
действащи търговски дружества с
общинско участие в капитала им;

3,8 Висок риск Х ОАУ 1705

6. Процеси свързани с дейността на
второстепенни разпоредители с
бюджет;

3,8 Висок риск Х ОАУ 1706

7. Процеси свързани с дейността на
действащи търговски дружества с
общинско участие в капитала им;

3,8 Висок риск Х ОАУ 1707

8. Процеси свързани с дейността на
Общинска администрация;

3,7 Консултиране -
даване на становище

Х ОАК 1708

9. Одит на изпълнението на
препоръки

- Изпълнение на
препоръки

Х ОАУ 1709

Планираните одитни ангажименти през 2017 г. съответстват на утвърдената одитна
стратегия. Връзката между планираните ангажименти в стратегическия и годишния план е
показана в таблицата и е както следва:

Броят на планираните одитни ангажименти за 2017 г. съответстват на заложените в
стратегическия план за същата година.

Видове одитни ангажименти Брой
ангажименти
за годината

Общо брой
човекодни

Одитни
ангажименти

съгласно
стратегическия

план

Процент на
изпълнение

Ангажименти за даване на
увереност

8 310 8 100%

Високо рискови 7 280 7 100%
Средно рискови - - - -
Ниско рискови - - - -

Проследяване на препоръките 1 10 1 100%
Ангажименти за консултиране 1 20 1 100%
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V. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ
АНГАЖИМЕНТИ

5.1. Ефективен фонд работно време
Ефективният фонд работно време е изчислен за всеки един одитор от звеното за

вътрешен одит в съответствие с одитната стратегия и е както следва:

5.2. График на одитните ангажименти и разпределение на служителите от звеното
за вътрешен одит за изпълнение на одитните ангажименти.

тримесечие

Одитен
ангажимент

Приоритизиране
на одитната

единица Човекодни

Ръководител
на екип Членове на екипа

І.

1. ОАУ 1701 Висок риск 40 Х 1 -

2. ОАУ 1702 Висок риск 40 Х 1 -

II. 3. ОАУ 1703 Висок риск 40 Х 1 -

ІІІ.

4. ОАУ 1704 Висок риск 40 Х 1 -

5. ОАУ 1705 Висок риск 40 Х 1 -

ІV.

6. ОАУ 1706 Висок риск 40 Х 1 -

7. ОАУ 1707 Висок риск 40 Х 1 -

8. ОАК 1708 Консултиране –
даване на

становище

20 Х 1 -

9. ОАУ 1709 Проследяване на
препоръки

10 Х 1 -

Стратегическо и годишно планиране 30

Всичко дни за одитни дейности на ЗВО 340

Показатели за ЕФРВ
РЗВО –

Диян Георгиев
Одитор 1 –

Катерина Димитрова
Общо

човекодни
Общо работни дни 248 248 496
Отпуски 25 25 50
Болнични и др. 5 5 10
ЕФРВ 218 218 436
Изпълнение на одитни ангажименти
по годишен план

155 155 310

Обучение и квалификация 18 18 36
Общо административни дейности, в т.
ч. текущо неофициално консултиране
и външна оценка на качеството на
одитната дейност

30 30 60

Стратегическо и годишно планиране 15 15 30
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Видове одитни ангажименти Брой
ангажименти за

годината

Общо брой
човеко дни

Одитни
ангажименти

съгласно
стратегическия

план

Процент на
изпълнение

Ангажименти за даване на увереност 9 290 27 33,33 %

Високо рискови 7 280 15 46,67 %

Средно рискови - - 8 0 %

Ниско рискови - - - 0%

Проследяване на препоръките 1 10 3 33 %

Ангажименти за консултиране 1 20 1 100%

Приет с решение № 16-15 от 31.01.2017 г.
на Общински съвет град Добрич


