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Дискусионен материал – позиция за развитието на Вътрешния контрол в публичния сектор на Република България

Настоящият материал представя визията за развитие на вътрешния контрол в
публичния сектор в Република България, съобразно правомощията и компетентностите на
министъра на финансите, определени със Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор.
С въвеждането на модела за вътрешен контрол в публичния сектор (ВКПС) през 2006
г. за организациите от публичния сектор настъпиха редица изменения на организационно и
контролно ниво. Следвайки анализа на резултатите от натрупаната вече над 10 годишна
практика и промените в нормативните и подзаконовите актове на национално и европейско
ниво, естественият ход на процеса води към надграждане и усъвършенстване на
поставеният модел за вътрешен контрол.
Структурирането на контролните системи са базирани на COSO модела на Комисията
Трейдуей от 1992 г. Надграждането на вътрешния контрол в публичния сектор в Република
България изисква съобразяване на позициите на национално ниво с тенденциите и
развитието на Европейската комисия. По своята същност това ще доведе до
преструктуриране на организацията на вътрешния контрол с оглед постигане на синергичен
ефект при управление на публичните ресурси. Ефективният вътрешен контрол поставя
изисквания вече не само към финансовото управление, а и към нефинансовото управление.
В тази връзка поставяме на дискусия възможността да се структурира и нефинансовото
управление, като част от доброто общо управление на публичните средства с фокус силен и
ясен акцент върху резултатите от изпълнението.
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ПРИНЦИПИ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Поддържането и насърчаването на ефективен вътрешен контрол изисква
формулирането и поставянето на конкретни принципи на вътрешния контрол в
публичния сектор като условие за изпълнение. Те могат да бъдат формулирани както
следва:
Целта, контекстът и двигателят на ВКПС е „доброто управление“, което отговаря и
на обществения интерес.
Вътрешния контрол в публичният сектор се явява част от широкото разбиране за
ефективно управление. Той трябва да подпомага оперативното и висшето ръководство за
ефективно, ефикасно, разумно и финансово отговорно администриране на средствата и
процесите в обществен интерес. Вътрешният контрол следва, както и до сега да се
осъществява текущо, на всеки един етап от изпълнението на всяка една политика,
предоставяне на услуга и изпълнението на бюджетния цикъл.
Докато в досегашните принципи1 на „доброто финансово управление“ се влага
смисъла на ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства, в
настоящият документ се поставя дискусия за въвеждането на принципа на „доброто
управление“, което включва в себе си ефективност, ефикасност, разумно (предпазливо) и
финансово отговорно администриране в интерес на обществото.
Фокуса на вътрешния контрол в публичния сектор се поставя върху изпълнението.
Посоката и ориентирането на вътрешния контрол следва да бъдат насочени към
постигане на целите, резултатите и продуктите. Всяко едно действие следва да е извършено
по законосъобразен, подходящ, етичен и финансово отговорен начин. В основата на
системата за управление на изпълнението за постигане на целите на организацията се явява
вътрешният контрол чрез прилагане на своите методи за измерване, анализ и отчитане на
реалните резултати. Информацията за изпълнението се ползва за нуждите и целите на
отчетността, както и за получаване и извличане на данни относно най - доброто
съотношение между цена и качество за обществото (гражданите). В тази връзка се
предвижда като част от наличния модел за вътрешен контрол да се интегрира модела за
управление на качеството CAF2, въз основа на който всяка една организация да се
разглежда едновременно от всички страни с оглед прилагане на цялостен подход към
анализа на организационното изпълнение.
Основата на вътрешния контрол в публичния сектор е модела COSO и указанията
ИНТОСАЙ.
Както и в досегашната нормативна и методологична постановка, вътрешният контрол
в публичния сектор се представя като процес, който се осъществява от служителите и
ръководителите за да предостави разумна увереност, че целите на организацията ще бъдат
постигнати. Тази система за вътрешен контрол се състои от вече познатите ни и въведените
1

2

§3 от ДР на ЗФУКПС:
Common Assessment Framework – Обща рамка за оценка
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пет взаимосвързани елемента (компонентите): контролна среда, оценка на риска, контролни
дейности, информация и комуникация и мониторинг. Съществено условие е те да
функционират в пълната си цялост, като моделът COSO въвежда и дефинира 17 принципа
по всеки от елементите.
Триъгълник на отчетността.
Като основополагащ и съществен елемент може да бъде представен така нареченият
принцип за триъгълника на отчетността. Той съдържа в себе си 3 основни компонента:
правомощия, отговорности и отчетност за действията.
Тази последователна линия включва в себе си овластяването на служителя последвани
от вменяване на задължения и необходимостта от отчитане на всички действия вследствие
на това, валидни за всяко едно управленско, експертно или изпълнителско ниво в
организацията от публичния сектор. В най-голяма степен това се отнася за висшите
ръководители в публичния сектор, като се съблюдава баланса между вменените задължения
с предоставените средства. Принципът предполага, че не могат да се възлагат или приемат
задължения, които не са обезпечени с необходимите ресурси за изпълнение
(административни, финансови, технически и т.н.).
Трите линии на защита при управлението на риска и вътрешния контрол в публичния
сектор.
Като принцип за ефективното функциониране на вътрешния контрол се предвижда
въвеждането на трите линии на защита. Това от своя страна условно разграничава
вътрешния контрол на три отделни независими една от друга части. Първата е свързана
със създаване на основните контролни дейности в организацията от страна на оперативното
ръководство. Втората се изразява със специфични контроли, които могат да се
осъществяват от функционално независими една от друга структури и независими от
оперативното ръководство, като например: финансов контрольор, сигурност, управление на
риска, качество, инспекция, съответствие, всичките докладващи на висшето ръководство.
Следва да се отбележи, че не става въпрос за едновременно осъществяване на всички
посочени специфични контроли, а за наличие на една или повече от посочените. Към
настоящият момент е в процес на разработване Стратегия за развитие на държавния
вътрешен контрол, от страна на МФ с активното съдействие на Главния инспекторат. В нея
ще се заложат различни мерки и дейности, касаещи както вътрешните одитори, така и
инспекторите.
Третата линия на защита се вменява на вътрешния одит, който следва да предостави
независима и обективна оценка за степента на постигане на целите, ефективността при
управление на риска, вътрешния контрол и управлението на висшето ръководство на
организацията.
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Постоянно усъвършенстване на вътрешния контрол в публичния сектор.
Вътрешният контрол не е и не трябва да е статична величина. Той следва да се
променя постоянно, чрез извършване на внимателен анализ на процесите вътре и извън
организацията, изпълнение на препоръките от външни и вътрешни одитори, професионални
организации, добри практики и др.
Хармонизиране и координиране на вътрешния контрол в публичния сектор.
Постоянното усъвършенстване на вътрешния контрол поставя логичния въпрос за
звено, което следва да координира, хармонизира и провежда единна политика, методология
и стандарти при функционирането на вътрешния контрол в публичния сектор.
Предвиждаме наложената практика да продължи с функционирането на такова звено в
Министерство на финансите чрез дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“.
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Доразвиване и структуриране на принципите за вътрешен контрол съгласно
актуализираната рамка COSO 2013;
Въз основа на посочените по-горе принципи на вътрешния контрол, промените във
вътрешната и външна среда, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“
представя настоящия дискусионен материал, с който се очертава визията за
усъвършенстване и добавяне на стойност в организациите от публичния сектор с оглед
повишаване на ефективността на процесите в следните аспекти:




Доразвиване и структуриране на принципите за вътрешен контрол съгласно
актуализираната рамка COSO 2013;
Структуриране и внедряване на трите линии на защита;
Подобряване на ролята на ЦХЗ за доброто управление на публичните средства
и ресурси.

Ефективният вътрешен контрол в организациите от публичния сектор е сърцевината
на доброто финансово и нефинансово управление на националните и европейски публични
средства.
Предвид поставеният фокус и обществен натиск при управление на публичните
финанси, страната ни следва да осигури вътрешно-контролна система, която да обезпечи
необходимите гаранции за постигане на оптимално съотношение между цена и качество по
законосъобразен, финансово отговорен, етичен и подходящ начин.
Въведените през 2013 г. принципи на модела COSO специфицират изискванията по
един нов структуриран вид3. При имплементирането на тези принципи в националната
методологична рамка за вътрешен контрол в публичния сектор, следва да се отчетат редица
фактори, отразяващи спецификите на публичния сектор.
Законът за финансово управление и контрол през 2006 г. въведе 5 елемента на
финансовото управление и контрол - контролната среда, управление на риска, контролни
дейности, информация и комуникация.
В съществен аспект, елементите остават същите, като за тяхното доизясняване се
въвеждат принципи и фокусни точки, които са базови и насочват и доизясняват
прилагането на горепосочените елементи (компоненти в модела COSO 2013). Принципите и
фокусните точки са насочени към подобряване на ефективността на вътрешния контрол в
организацията, отнасят се до целите, свързани с оперативната дейност, отчетността и
законосъобразността.
Конкретно, това което предстои да направим е актуализиране на Методическите
насоки по елементите на финансовото управление и контрол, като структурираме
конкретни насоки за прилагане на всеки един от тези принципи. Посочените принципи
предвиждаме да са специфицирани от гледна точка на трите линии на защита. Това ще
спомогне да се осигури ясна линия между поставените цели на организацията,
идентифицираните рискове и дейностите за ограничаването им, като се идентифицира
3

Детайлно принципите са представени в Приложение № 1 към настоящия дискусионен материал
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собствеността на процесите и надзора на организацията в рамките на системата за вътрешен
контрол.
Друг съществен аспект в промяната на методологията за вътрешен контрол е свързан
с актуализиране и въвеждане на допълнително съдържание в Указанията за осъществяване
на предварителен контрол. Съпоставяйки самооценката на организациите от публичния
сектор при годишното докладване по ФУК с резултатите от одитни ангажименти от ЗВО,
както и доклади на външни контролни органи в съответните организации, говори за
наличието на несъответствия между самооценките и останалите оценки.
Като съществен елемент при разходване на публичните средства предвиждаме да се
постави акцент на превантивните контролни дейности, като инструмент за ефективен
вътрешен контрол. Същественото предимство на предварителния контрол за
законосъобразност е неговото предварително произнасяне, преди да има последици било то
финансови или нефинансови за организацията. В тази връзка предварителният контрол за
законосъобразност следва да се разграничи и дефинира в две посоки – нефинансов и
финансов, като целта е да обхване цялостната дейност на организацията от компетентни
длъжностна лица. Разнообразната дейност на организациите изисква разнородни и
специфични компетентности в отделните области на проявление.
От тази гледна точка нефинансовия предварителен контрол за законосъобразност би
трябвало и следва да бъде съсредоточен в компетентните ръководни длъжностни лица,
които могат и следва да са различни от назначените финансови контрольори – вменени във
първата линия на защита. Финансовият предварителен контрол за законосъобразност към
момента се осъществява от изрично назначени за целта финансови контрольори (или други
лица определени от ръководителя на организацията), като основната цел е да предоставят
на ръководителя на организацията допълнителни гаранции и увереност за спазване на
законовите и подзаконовите изисквания, вътрешните актове и индивидуалните договори.
Функцията на финансовия контрольор е да обобщи и предостави относителна крайна
оценка за законосъобразността на предложеното действие (независимо дали е поемане на
задължение, извършване на разход или реализиране на приход), което е свързано с
увереност за минимизиране на рисковете при втората линия на защита. 15 години след
въвеждането на тази функция и длъжност е все още дискусионно дали същата е поефективна от старите изисквания в отменения Закон за счетоводството, където главният
счетоводител организираше финансовата дейност, вътрешния финансов контрол
(предварителен и текущ) и счетоводството в организациите от публичния сектор.
Основната цел на диференцирането на финансовия и нефинансовия предварителен
контрол (в отделните линии на защита) се състои в спазване на финансовата дисциплина,
като не се допуска извършване на неправомерни разходи и такива, които не са финансово
обезпечени. За дефинирането му предвиждаме да се изготвят конкретни образци на
контролни листа за финансовите контрольори, както и базови контролни листа за
нефинансовия предварителен контрол, с минимални изисквания към всеки тип на
произнасяне за да се гарантира определен набор от контролни дейности. Те ще бъдат
насочени както към разходната, така и към приходната част на бюджета.
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Очакванията, които имаме се изразяват във внасяне на яснота при функционирането
на вътрешния контрол в публичния сектор и предотвратяване на различни грешки,
нарушения и нередности. Дефинирането на целите на организацията ще бъде последвано от
конкретни вътрешно-контролни мерки с ясно дефинирани задължения, отговорности и
изисквания за отчитане на действията. По този начин очакваме организациите от
публичния сектор да извършват целенасочени действия за постигане на целите си, без да
губят излишна енергия, ресурси и административен капацитет във второстепенни и
неефикасни дейности.
Структуриране и внедряване на трите линии на защита
Наложеният подход на децентрализиране на системите за финансово управление и
контрол предостави възможност ръководителите от публичния сектор съобразно своите
виждания да поставят конкретните изисквания за вътрешния контрол в своите организации.
Различната степен на развитие и зрялост на организациите, доведе до индивидуални
разбирания и действия относно функционирането на вътрешния контрол.

Моделът на трите линии на защита предвижда интегриран подход на оперативния
управленски контрол, различните инспекционни и контролни звена от организацията и
вътрешния одит. В този модел органите на управление и висшето ръководство не участват
пряко, а са основните ползватели като съблюдават за отразяване на процеса по управление
на риска и контрол в организацията. Характеристиките на модела могат да се обобщят
както следва:
Първата линия на защита е свързана с непосредствения контрол от оперативното
ръководство. То е натоварено с поддържането на ефективни вътрешни контроли, като част
от неговите задължения са свързани с ежедневно изпълнение на контролни процедури и
такива за управление на риска. Първата защитна линия включва управленският контрол,
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както и прилагането на мерки за вътрешен контрол, за което докладва на висшето
ръководство.
Втората линия на защита се състои от отделни специфични структурни единици
(звена) с контролни функции, като основното й предназначение е да даде увереност за
правилното структуриране на първата линия. Всяко от тези звена следва да е с известна
независимост от оперативното ръководство (първата линия), като по своята същност имат
управленски характер. В тази си характеристика, те следва да имат правомощия за пряка
намеса при моделирането и разработването на системите за вътрешен контрол и
управлението на риска. Втората защитна линия включва звена като: финансов контрол,
сигурност, управление на риска, качество, инспекция, съответствие, като отново докладват
на висшето ръководство.
Третата линия на защита се изразява и изпълнява от вътрешния одит. Вътрешният
одит като независима и обективна структура докладва пред най-висшето ръководство на
организацията за ефективността при управление на риска, вътрешния контрол и
управлението, както и начините на постигане на целите при управление на риска и
вътрешния контрол от първата и втората защитни линии.
Въвеждането на принципа на трите линии на защита при управление на публичните
средства ще предостави допълнителна увереност на ръководителите, обществеността и
външните партньори за адекватното и законосъобразно функциониране на организациите
от публичния сектор. Това което предстои да направим е издаване на указания, които да
дефинират основната роля по елементите на финансовото управление и контрол,
включващи относимите принципи по всяка една от линиите на защита.
В структурно отношение, съществен аспект е припознаването на дейността на
Инспекторатите4 във вътрешно-контролните системи на министерствата. До този момент,
предвид структурата и статута на тези звена, те не бяха разглеждани като част от
вътрешния контрол на организацията, но даваха увереност по определени въпроси относно
дейността на администрацията на министрите в чиито структури се намират.
Съсредоточаването на голям публичен ресурс и провеждане на държавни политики от
министерствата изискват включването и синхронизирането на Инспекторатите към общата
контролна система в тези организации.
Остава отворен въпросът за изпълнение на тези функции в останалите организации в
публичния сектор.
Очакваните ползи при въвеждане на принципа на трите линии на защита е свързан с
идентифициране, разграничаване и рефериране на всяка една контролна дейност и риск от
отделните участници в организацията. Реферирането на собствеността на процеса ще
способства за точно и ясно изпълнение, без те да бъдат прехвърляни като задължения и
отговорности между участниците. Това от своя страна ще допринесе за получаване на
достатъчно увереност от страна на ръководителите и обществеността за извършваните
действия и взетите управленски решения.
4

Чл. 46 от Закона за администрацията
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Хармонизиране и координиране на вътрешния контрол в публичния сектор
Огромният обществен интерес към управлението на публичните средства изисква
страната ни да поддържа централно хармонизиращо звено за вътрешен контрол и вътрешен
одит, което да гарантира изпълнението на базовите изисквания за ефективното
осъществяване на вътрешния контрол в публичния сектор по отношение на нормативната и
поднормативна база, насоки, обучения, прилагани методи и т.н. Дейността на централното
хармонизиращо звено способства за провеждане на обща политика на последователност,
надеждност и добавяне на стойност от вътрешния контрол за участниците в процеса.
Внедряването на принципите на COSO 2013 в националната методологична рамка
изисква едно централно звено, което да дава указания и да координира процеса по
внедряване. Разграничаването на ролите на отделните участници при 3-те линии на защита,
следва да се осъществява от една обща структура, съобразно спецификата на вътрешната
контролна система в отделните организации от публичния сектор.
Настоящата позиция е отражение на натрупания опит до момента, анализа на
системите за финансово управление и контрол, установените дефицити, както и промените
в основополагащия модел на международно ниво. Необходимостта от надграждане на
постигнатото до момента е въпрос на зрялост на обществото ни, което считаме за
неоспорим факт. В заключение, можем да обобщим няколко посоки на действие:





Въвеждане на принципите на COSO 2013 към всеки един от елементите на
финансовото управление и контрол;
Структуриране на трите линии на защита реферирани към всеки един от
принципите на модела;
Разграничаване на финансовия и нефинансовия предварителен контрол за
законосъобразност с посочване на минимални контроли;
Надграждане и поддържане на проактивна роля на координационното звено за
вътрешен контрол и вътрешен одит към МФ.

Разчитаме на Вашата градивна, активната и конструктивна позиция!
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИНЦИПИ НА COSO 20135 КЪМ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ
НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР КАКТО СЛЕДВА:

ПРИНЦИПИ
за елемент КОНТРОЛНА СРЕДА
1. Организацията демонстрира ангажираност към почтеността и етичните ценности.
2. Съветът на директорите демонстрира независимост от ръководството и упражнява
надзор върху развитието и изпълнението на вътрешния контрол.
3. Ръководството създава (под надзора на съвета) структури, линии на докладване и
подходящи правомощия и отговорности за изпълнение на целите.
4. Организацията демонстрира ангажираност към привличането, развитието и
задържането на компетентни служители в съответствие с целите.
5. Организацията търси отговорност на служителите за изпълнението на техните
задължения, свързани с вътрешния контрол, в преследване на целите.

ПРИНЦИПИ
за елемент УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
6. Организацията определя конкретни цели с достатъчна яснота, така че да е
възможно идентифицирането и анализирането на рисковете, свързани с тези цели.
7. Организацията идентифицира рисковете, застрашаващи постигането на целите във
всичките й структури и ги анализира, за да определи как следва те да се
управляват.
8. При оценяване на рисковете, застрашаващи постигането на целите, организацията
преценява възможностите за извършване на измами.
9. Организацията идентифицира и оценява промените, които биха могли да окажат
съществено въздействие върху системата за вътрешен контрол.

ПРИНЦИПИ
за елемент КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ

5

Вътрешен контрол – интегрирана рамка, Комитет на спонсориращите организации на Комисията „Тредуей“,
Май 2013, превод на български ползван от http://www.iiabg.org/
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10. Организацията подбира и разработва контролни дейности, които допринасят за
намаляването на рисковете, застрашаващи постигане на целите до приемливи
нива.
11. Организацията подбира и разработва общи контроли в областта на
информационните технологии, за да съдейства за постигане на целите.
12. Организацията въвежда контролни дейности посредством политики, с които
установява какво се очаква, и процедури, привеждащи политиките в действие.

ПРИНЦИПИ
за елемент ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
13. Организацията получава или създава и ползва подходяща и качествена
информация, за да подкрепя функционирането на вътрешния контрол.
14. Организацията предоставя на служителите си информация, необходима за
функционирането на вътрешния контрол, включително относно целите и
отговорностите, свързани с вътрешния контрол.
15. Организацията осъществява комуникация с външни страни относно въпроси,
засягащи функционирането на вътрешния контрол.

ПРИНЦИПИ
за елемент МОНИТОРИНГ
16. Организацията подбира, разработва и извършва текущи и/или отделни оценки, за
да установи дали компонентите на вътрешния контрол са налице и функционират.
17. Организацията своевременно оценява и предоставя информация за установените
слабости във вътрешния контрол с лицата, отговорни за предприемане на
коригиращи действия, включително висшето ръководство и борда на директорите,
когато е уместно.
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