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                                                       РЕЗЮМЕ 
Настоящият доклад е резултат от извършен одит на дейността на “Информационен 

център Враца” ЕАД град Враца за периода от 01.07. 2005 г. до 30.04. 2008 г. имащ за цел да 

оцени надежността и точността на финансовата информация, съответствието и с действащото 

законодателство и въведените правила и политики.  

Одитът беше извършен в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и Стандартите за вътрешен одит в публичния 

сектор. 

Одитната работа беше планирана и извършена така, че при проверката одитора да 

формира мнение по заложените цели.  

В резултат на извършените от одитора проверки беше установено:  

Не осчетоводените вземания от /дебитора Галин Иванов/ и задължения към кредитори, 

доставчици, персонал и актове правят неточни и нереални и изготвените балансите на 

дружеството за 2005 г, 2006 г. и 2007 г.  

Нарушен е принципа регламентиран в чл. 4, ал. 7 от Закона за счетоводството за 

стойностна връзка между начален и краен баланс. 

Допуснато е нарушение на т.5.7 от Договора за възлагане управлението на 

дружеството, чл.9, ал.1, т.5 и чл.10, ал.1 от Наредбата за командировките в страната от Изп. 

директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца който се е самокомандировал и 

сам е одобрил разходите за командировка. 

Допуснато е нарушение на чл.3, ал.2 от Закона за счетоводството от Изп. директор на 

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца, който е представил фактура за закупен 

дълготраен материален актив на чужд език - английски език. 

Причинена вреда на дружеството от Изп. директор на “Информационен център 

Враца” ЕАД гр. Враца Мая Петрова Алипиева, като са изплатени суми по граждански 

договори без лицето да е пребивавало в страната и други. 

Описаните слабости, грешки и нередности са оценени в зависимост от риска, който 

носят за постигане на целите на одитираната дейност и в резултат на това, могат да бъдат 

направени следните заключения: 

В “Информационен център Враца” ЕАД град Враца няма създадени писани и 

разписани правила и политики с които да са изградени вътрешни контроли за гарантиране 

ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата на дружеството, 

законосъобразност на извършените разходи по дейността на експлоатацията на общинската 

кабелна телевизия и добро финансово управление.  

Извършените проверки и анализи дават увереност на одита да изрази мнение, че няма 

утвърдени вътрешни правила и процедури, уреждащи разходването и отчитането на 

предоставените средства по експлоатацията на общинската кабелна телевизия, не са 

създадени достатъчно контролни механизми и процедури, а съществуващите не действат 

ефективно и не обезпечават законосъобразност при разходване на средствата на дружеството. 

По отношение събираемостта на таксите съществува риск дължимите такси от 

нередовни платци да не бъдат събрани от “Информационен център Враца” ЕАД град Враца, 

тъй като аналитичното отчитане на разчетите с абонатите е организирано чрез програмен 

продукт при който не се отразява по счетоводна сметка вземанията на дружеството. 

С оглед предприемане на мерки от ръководството за отстраняване на установените 

грешки и недостатъци, одита препоръчва създаване на действащи контроли и надеждна 

система за докладване на нарушения, пропуски и нередности с цел спазване на финансовата 

дисциплина. 

Изпълнението на препоръките следва да се осъществи в кратки срокове, като за целта 

бъде разработен и одобрен план за действие. 

                                                         

                                                          Ръководител на вътрешния одит:...................... 

                                                                                                 /Ст.Милчев/   
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         І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Въз основа и в съответствие с утвърдения годишен план за одитните ангажименти на 

звеното за вътрешен одит, вътрешен одитор извърши вътрешен одит в“ Информационен 

център Враца” ЕАД град Враца.  

Проверките обхванаха периода от 01.07.2005 г. до 30.04.2008 г. 

Одитът започна на 14.01. 2008 г. и към 30.04.2008 г. приключи извършването на 

фактическите проверки. 

Настоящият одит се извърши от вътрешен одитор Лила Ценова Лилова от Звено за 

вътрешен одит при Община Враца. 

 

 

2. ЦЕЛ НА ОДИТА 

 

Целта на настоящия одит е оценка и докладване състоянието на елементите на 

вътрешния контрол при отчитане на приходите и разходите от дейността на “Информационен 

център Враца” ЕАД град Враца, като се установи дали въведените контролни механизми 

осигуряват защита от съществуващи рискове от извършване на незаконосъобразни разходи, 

като се разкрият факторите оказващи влияние върху дейността и се оцени ефективността на 

изградените контроли.  

 

3. ОБХВАТ НА ОДИТА 

 

Одиторският екип дефинира следния обхват: 

Анализ на приходите и разходите от дейността на “Информационен център Враца” 

ЕАД град Враца, за периода от 01.07.2005 г. до 30.04.2008 г. 

 

IІ. КОНСТАТАЦИИ  
 

Извърши се проверка на приходите и разходите от дейността на “Информационен 

център Враца” ЕАД град Враца, с цел чрез обективно проучване на факти и обстоятелства, 

събиране на достатъчно и относими към одитираната дейност доказателства, при анализа на 

които да се формира независимо и обективно мнение даващо разумна увереност на 

ръководството за степента на ефективно, ефикасно и икономично изразходване на 

предоставените средства при спазване принципите на добро финансово управление и 

прозрачност по отношение на отчетените разходи по експлоатацията на общинската кабелна 

телевизия. 

С Решение № 14 / 14.12.1999 г. на Общински съвет – Враца и Решение № 185/ 

28.01.2000 г. Врачански окръжен съд по ф.д. 130 /2000 г. преобразува общински Радио-

телевизионен център Враца в ЕООД “Информационен център Враца“ със седалище гр. 

Враца, пл. “Христо Ботев“ Дворец на културата – Враца с предмет на дейност: масово 

осведомяване чрез използване на всички средства за информация, както и всички не 

забранени от Законите на Република България дейности. 

С Решение № 213/28.01.2003 год. на Общински съвет-Враца и Решение на Врачански 

Окръжен съд № 644 от 31.03.2003 г. е извършено преобразуване на “Информационен център 

Враца“ ЕООД гр. Враца в “Информационен център Враца“ ЕАД със седалище и адрес на 

управление гр. Враца, пл. “Христо Ботев“, Дворец на културата ет.1 с предмет на дейност: 
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масово осведомяване чрез използване на всички средства за информация и не забранени от 

Законите на Република България дейности. 

Дружеството е с капитал: 50 000 лв. 

Едноличен собственик на капитала е: Община Враца, гр.Враца 

Решение от 08.06.2004 г. Врачански Окръжен съд е извършил промяна в състава на 

съвета на директорите на “Информационен център Враца“ ЕАД град Враца, както и 

обстоятелството, че дружеството се представлява от изпълнителния член на съвета на 

директорите Мая Петрова Алипиева.  

Основните длъжностни задължения и отговорности на Изп.директор са определени с 

Договор за възлагане управлението на “Информационен център Враца “ ЕАД град Враца, с 

който на длъжностното лице е възложено да организира, ръководи и контролира цялостната 

работа на дружеството, да сключва договори с външни лица за извършване на услуги. 

 

1. Анализ на финансовото състояние и резултатите от дейността на 

“Информационен  център Враца “ ЕАД град Враца за 2005 г., 2006 г. и 2007 г. 

 

1.1. Към 31.12.2005 г. от ръководството на дружеството е представен годишен 

финансов отчет. В одиторския доклад за заверка е посочено че, през 2004 г. дружеството е 

работило без начални салда по счетоводните сметки, което поставя под съмнение както 

наличния финансов отчет, така и заключителния финансов отчет и невъзможност да бъдат 

установени реалните активи и пасиви на дружеството. Този проблем дава отражение и за 

крайните салда за финансовата 2005 г. 

По отчет към 31.12.2005 г. “Информационен център Враца “ ЕАД град Враца е 

реализирало приходи в размер на 143 000 лв., които приходи са само от дейността 

в т.ч.:  - абонати-55 994 лв. 

- Община Враца-53 500 лв. 

- АЕЦ Козлодуй, ВиК –Враца и други за реклама-33 506 лв. 

Приходите са формирани от абонаментни такси за извършени радио и телевизионна 

дейност, информационно обслужване на община Враца и фирми и от рекламна дейност.  

Признаването на приходите е при фактурирането на вземането от клиентите по 

договорите за информационно и рекламно обслужване и при плащане на таксите от 

абонатите. Аналитичното отчитане на разчетите с абонатите е организирано чрез програмен 

продукт и без да се отразява по счетоводна сметка за вземанията на дружеството. 

Разходите на дружеството са в размер на 142 000 лв. от които: разходи за дейността-

141 000 лв. в т.ч. разходи за материали - 25 000 лв., разходи за външни услуги - 53 000 лв.-

предоставени права за разпространение на телевизионни програми и за излъчване на 

радиопрограма и плащания по граждански договори, разходи за амортизации - 4 000 лв., 

разходи за възнаграждения - 36 000 лв., разходи за осигуровки - 10 000 лв., други разходи- 13 

000 лв. и финансови разходи - 1 000 лв. 

“Информационен център Враца“ ЕАД град Враца приключва 2005 г. със счетоводна 

печалба от 1 000 лв. 

Към 31.12.2005 г. по отчет имуществото на “Информационен център Враца “ ЕАД 

град Враца е на стойност 27 000 лв., от които 23 000 лв. е стойността на дълготрайните 

материални активи и 4 000 лв. парични средства в брой. Информацията за материалните 

активи е на база инвентаризационни описи към 31.12.2005 г. 

1.2. Към 31.12.2006 г. от ръководството на дружеството е представен годишен 

финансов отчет.  

По отчет към 31.12.2006 г. “Информационен център Враца “ ЕАД град Враца е 

реализирало приходи в размер на 123 000 лв., които приходи са само от дейността 

в т.ч.:   -абонати-69 686 лв. 

-Община Враца-41 780 лв. 

-АЕЦ Козлодуй и други за реклама-11 534 лв.  

Приходите са формирани от абонаментни такси за извършени радио и телевизионна 

дейност, информационно обслужване на община Враца и фирми и от рекламна дейност.  
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Признаването на приходите е при фактурирането на вземането от клиентите по 

договорите за информационно и рекламно обслужване и при плащане на таксите от 

абонатите. Аналитичното отчитане на разчетите с абонатите е организирано чрез програмен 

продукт и без да се отразява по счетоводна сметка за вземанията на дружеството. 

Разходите на дружеството са в размер на 121 000 лв. от които: разходи за дейността-

120 000 лв. в т.ч. разходи за материали-15 000 лв., разходи за външни услуги-46 000 лв.-

предоставени права за разпространение на телевизионни програми и за излъчване на 

радиопрограма и плащания по граждански договори, разходи за амортизации-5000 лв., 

разходи за възнаграждения-36 000 лв., разходи за осигуровки-9 000 лв., други разходи-9 000 

лв. и финансови разходи-1 000 лв. 

“Информационен център Враца “ ЕАД град Враца приключва 2006 г. със счетоводна 

печалба от 2 000 лв. 

Към 31.12.2006 г. по отчет имуществото на “Информационен център Враца “ ЕАД 

град Враца е на стойност 23 000 лв., от които 22 000 лв. е стойността на дълготрайните 

материални активи и 1 000 лв. парични средства в брой. Информацията за материалните 

активи е на база инвентаризационни описи към 31.12.2006 г. 

1.3. Към 31.12.2007 г. от ръководството на дружеството е представен годишен 

финансов отчет.  

В одиторския доклад за заверка е посочено че, финансовия отчет към 31.12.2007 г. не 

дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството, 

както и за финансовите резултати от неговата дейност и за паричните му потоци за годината 

в съответствие със счетоводните стандарти. 

По отчет към 31.12.2007 г. “Информационен център Враца “ ЕАД град Враца е 

реализирало приходи в размер на 137 000 лв., които приходи са само от дейността 

в т.ч.:   -абонати-73 117 лв. 

-Община Враца-56 940 лв. 

-АЕЦ Козлодуй и други за реклама-6 943 лв 

Приходите са формирани от абонаментни такси за извършени радио и телевизионна 

дейност, информационно обслужване на община Враца и фирми и от рекламна дейност.  

Признаването на приходите е при фактурирането на вземането от клиентите по 

договорите за информационно и рекламно обслужване и при плащане на таксите от 

абонатите. Аналитичното отчитане на разчетите с абонатите е организирано чрез програмен 

продукт и без да се отразява по счетоводна сметка за вземанията на дружеството. 

Разходите на дружеството са в размер на 134 000 лв. от които: разходи за дейността-

133 000 лв. в т.ч. разходи за материали-10 000 лв., разходи за външни услуги-43 000 лв.-

предоставени права за разпространение на телевизионни програми и за излъчване на 

радиопрограма, данъци и такси, наеми и плащания по граждански договори, разходи за 

амортизации-7 000 лв., разходи за възнаграждения-48 000 лв., разходи за осигуровки-11 000 

лв., други разходи-14 000 лв. и финансови разходи-1 000 лв. 

“Информационен център Враца “ ЕАД град Враца приключва 2007 г. със счетоводна 

печалба от 3000 лв. 

Към 31.12.2007 г. по отчет имуществото на “Информационен център Враца “ ЕАД 

град Враца е на стойност 33 000 лв., от които 31 000 лв. е стойността на дълготрайните 

материални активи и 2 000 лв. парични средства в брой. Информацията за материалните 

активи е на база инвентаризационни описи към 31.12.2007 г. 

 

Справка приложения:от № 1 до № 4  

 

При извършената от одита проверка се установи: 

2.1. Изготвеният баланс на дружеството към 31.12.2004 г. е напълно нереален от 

гледна точка на това, че сметките на дружеството са заведени без начални салда.  
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Нарушен е принципа регламентиран в чл. 4, ал. 7 от Закона за счетоводството за 

стойностна връзка между начален и краен баланс от съставителя на Годишния финансов 

отчет изпълняващия длъжноста главен счетоводител Борислав Цветков Иванов. 

2.2. Не е осчетоводен акт за начет на Галин Иванов-бивш Изп.директор на 

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца за 210 529.56 лв., поради факта че не е връчен 

на лицето, което не е основание за неосчетоводяването му.  

Тези актове за начет не са връчени на начетеното лице и към 31.12.2007 г., не са 

осчетоводени и не са предприети действия за присъждане и събиране на сумите по съдебен 

ред. 

Галин Иванов Георгиев с пъномощно от 11.03.2004 г. упълномощава Адв.Силвия 

Емилова Найденова от гр.София, ЕГН-7807281956 да го представлява като председател и 

член на Управителния съвет на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца пред ВОС, 

ВРС, Община –Враца, НОИ, РУСО, Данъчни служби, Следствие, Прокуратура, Органи на 

МВР в цялата страна, СРС, СГС, СОС, Нотариуси, както и пред всички лица, организации и 

учреждения в страната и извън нея. 

Акта за начет следва да бъде връчен на упълномощеното лице.  

Препоръка: Препоръчва на Изпълнителния директор на “Информационен център 

Враца” ЕАД гр.Враца за отчетната 2008 г. да бъдат осчетоводени акта на НОИ и актовете за 

начет на Галин Иванов. 

Предлага на Кмета на Община Враца да предприеме действия за връчване Акта за 

начет на упълномощеното лице Силвия Емилова Найденова. 

 

                                                                                                                     Приложение: № 5  

 

2.3. При извършена проверка от НОИ гр. Враца  в “Информационен център Враца “ 

ЕАД град Враца са установени невнесени вноски за социално осигуряване към 27.04.2004 г. в 

размер на 35 539.87 лв., които към 07.04.08 г. заедно с лихвите сумата е нараснала на 76 

709.83 лв.  

С писмо № 41498/2004/000005/11.06.2008 г. Регионална дирекция на Агенцията за 

държавни вземания - гр.Видин, удостоверява, че към 11.06.2008 г. има данни за публични 

вземания  по изпълнително дело № 41498/2004 г. общо в размер на 83 536.98 лв., от които 

главница-39653.89 лв. и 43883.09 лв.-лихва.                                                                                            

                                                                            

            2.4. За периода 01.01.2007 г. до 31.03.2008 г. задълженията на “Информационен 

център Враца “ ЕАД град Враца към НАП гр.Враца  са в размер на 28 294.00 лв.и към ТВ 

програми са 12 804.00 лв. или общо са в размер на 41 098 лв.  

 

Извод: Не осчетоводените вземания от /дебитора Галин Иванов/ и задължения към 

кредитори, доставчици, персонал и актове правят неточни и нереални и изготвените 

балансите на дружеството за 2005 г, 2006 г. и 2007 г.  

              

Препоръка: С оглед предприемането на мерки относно подобряване на дейността на  

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца одита препоръчва на Кмета на Община Враца 

да предприеме необходимите действия по създаване на ефективни контролни мерки 

гарантиращи ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата на дружеството, 

законосъобразност на извършваните разходи по дейността на експлоатацията на общинската 

кабелна телевизия и добро финансово управление. 

                                                                                     

                                                                                    Справка приложения:от № 6 до № 12 

 

3. С Решение № 391/27.07.2006 г. Общински съвет –Враца дава съгласие за отпускане 

на безлихвен кредит на “Информационен център Враца” ЕАД гр. Враца в размер на 11 516.99  
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лв. за изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения по КТ, съгласно справка за 

дължимите суми, която е неразделна част от настоящето решение. 

Заемът е следвало да бъде възстановен по бюджета на Община Враца в срок до 

31.12.2006 г..  

Задължава Изпълнителния директор на “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца в срок до 30.09.2006 г. да внесе докладна записка в Общински съвет-Враца за 

получения кредит и изплатените реално суми.  

На 07.09.2006 г. е подписан договор между Община Враца и “Информационен център 

Враца” ЕАД гр.Враца за получаване на безлихвен заем на стойност 11516.99 лв.  

Заема е получен от Изп.директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца и 

гл.счетоводител и с ПКО № 358/08.09.2006 г. е внесен в касата на “Информационен център 

Враца” ЕАД гр.Враца. 

Изплатените суми са както следва: 

1.Майя Владимирова Пеева- РКО № 461/ 08.09.2006 г.-         4348.01 лв. 

2.Христина Ангелова Андреева-РКО № 462/ 08.09.2006 г.-   2199.30 лв. 

3.Тихомир Борисов Антов-РКО № 463/ 08.09.2006 г.-              458.30 лв. 

4.Цветан Христов Цветков-ББ от 08.09.2006 г.-                       2816.17 лв. 

                                                                                Всичко:                      9821.78 лв. 

Разликата от 1695.21 лв. се явявя от това, че сумата от 1095.87 лв. присъдена на 

Христина Ангелова Андреева е предмет на касационна жалба пред ВКС-София и 599.34 лв. 

изплатени на Дамян Цветанов Христов през 2005 г. 

Сумата 11 516.99 лв. е възстановена-5780 лв. към 31.12.2006 г. и 5736 лв. към 

30.06.2007 г. 

С докладна записка вх. № 7400-406/26.09.2006 г. на Изп.директор на “Информационен 

център Враца” ЕАД гр.Враца се сезира председателя на ОБС-Враца и Кмета на Община 

Враца за изплатените суми на лицата от отпуснатия безлихвен заем от Община Враца. 

            

 

                                                                                  Справка приложения:от № 13 до № 22 

 

4. Със заповед № 05/07.08.2007 г. Изп.директор на “Информационен център Враца” 

ЕАД гр.Враца. се е самокомандировал до с. Равда обл.Бургас и сам е одобрил разходите за 

командировка.  

В заповедта за командировка е посочена начална дата на командировката, без да е 

посочен крайния срок на завръщането. Одобрени са дневни пари за 11/единадесет/ дни по 12 

/дванадесет/ лв. на ден или общо 132.00 лв. дневни. 

Представени са фактури № 006/07.08.2007 г. за 5/пет/ бр.нощувки на стойност-300.00 

лв. и № 0037/17.08.2007 г. за 6/шест/ бр. нощувки на стойност-180.00 лв..     

Пътуването е извършено с автомобил собственост на “Информационен център Враца” 

ЕАД гр.Враца, като разходите за гориво са установени на база представени фактури за гориво 

за периода на пътуването на стойност 245.00 лв. 

С РКО №№ 364, 366 и  367/ 22.08.07 г. на лицето са изплатени 857.00 лв. в т.ч:-пътни-

245.00 лв., дневни-132.00 лв. и квартирни-480.00 лв. 

                    Горното е допуснато в нарушение на т.5.7 от Договора за възлагане управлението 

на дружеството, чл.9, ал.1, т.5 и чл.10, ал.1 от Наредбата за командировките в страната от 

Мая Петрова Алипиева - Изп. директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца. 

   Препоръка: Предлага на Кмета на Община Враца да сезира Районна прокуратура-

гр.Враца по компетентност.  

                                                                               

                                                                                 Справка приложение:от № 23 до № 26 

 

5. За периода от 01.01.2006 г. до 31.03.2008 г. съгласно изготвена справка Община 

Враца е изплатила ел.енергия в размер на 11 209.79 лв., дължими от “Информационен център 

Враца” ЕАД гр.Враца. 
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От обяснението на домакина на общинска собственост при Община Враца е посочено, 

че при проверка на партида 30679 на община Враца се вписва аб. № 71133091 като обект 

”Радиовъзел гр.Враца”, който обслужва с ел.енергия “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца.  

Изп. директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца Мая Петрова 

Алипиева не е съдействала и  осуетявала откриването на собствена партида. 

Назначена е комисия със заповед № 136/20.01.08 г. на Кмета на Община Враца за 

проверка на текущите разходи на всички обекти общинска собственост, намиращи се на 

територията на града.                                                                                        

Комисията е решила да бъде свален аб. № 71133091 от партида 30679 на Община 

Враца, тъй като не е постигнато споразумение с Изп. директор на “Информационен център 

Враца” ЕАД гр.Враца Мая Петрова Алипиева за откриване на собствена партида.                                                                                      

 

                                                                                 Справка приложения:от № 27 до № 28  

 

           6. За периода от 01.07.2005 г. до 31.12.2007 г. в “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца са сключени 178 броя граждански договори, по години както следва:  

                              - от 01.07.05 г. до 31.12.05 г.-42 бр. за сумата – 6 670.00 лв. 

                              - от 01.01.06 г. до 31.12.06 г.-42 бр. за сумата -13 520.89 лв. 

                              - от 01.01.07 г. до 31.12.07 г.-42 бр. за сумата –10 955.00 лв. 

                                                                              Общо за периода -31 145.89 лв. 

6.1. С трудов договор от № 001/03.01.2007 г. е назначено лицето Ангелина Георгиева 

Цекова в “Информационен център Враца” ЕАД на длъжността режисьор на видеосмесител с 

месечно трудово възнаграждение 300 лв.                 

За периода 01.01.2007 г. до 30.11.2007 г. са изплатени 1 910.00 лв. по граждански 

договори сключени с лицето за извършване на същата работа както е по основния трудов 

договор.  

           На основание чл. 23, ал.1 и ал.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и във 

връзка с вътрешния одит на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца, Ръководителя на 

ЗВО с писмо информира Кмета на Община Враца за следното:  

           Необходимо е да се извърши насрещна проверка и да се изиска информация от РДВР-

Враца за лицето Ангелина Георгиева Цекова за периода 01.01.2007 г.-01.12.2007 г.,поради 

твърдения от служители на дружеството, че лицето е напуснало страната и същевременно е 

получило хонорар за този период. 

            С писмо № 24 00-3883/13.06.08 г. Кмета на Община Враца уведомява Директора на 

ОД ”ПОЛИЦИЯ” гр.Враца, че на основание чл. 23, ал.4 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор, във връзка с вътрешен одит на “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца, ни е необходима информация за лицето Ангелина Георгиева Цекова, което в 

периода 01.01.2007 г.-01.12.2007 г. е било в трудовоправни отношения и граждански договор 

с “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца, поради твърдения от служители на 

дружеството, че лицето е извън страната.                                               

            С писмо Рег. № 29883/17.06.2008 г. до Кмета на  Община Враца, Директора на ТД- ОД 

”ПОЛИЦИЯ” гр.Враца уведомява, че при извършената проверка е установено, че Ангелина 

Георгиева Цекова е напуснала страната на 13.08.2007 г.  

           Завърнала се е на 11.03.2008 г. 

           На 20.03.2008 г. отново е напуснала страната и няма данни за завръщане. 

           За периода на нейното пребиваване в чужбина 13.08.2007 г.-11.03.2008 г. с лицето има 

сключени подписани граждански договори и изплатени суми по тях на стойност 960.00 лв. 

 Със сумата 960.00 лв. е причинена вреда на дружеството от Изп.директор на 

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца Мая Петрова Алипиева.                                                                                    

   Препоръка: Предлага на Кмета на Община Враца да сезира Районна прокуратура-

гр.Враца по компетентност.  

                                                                                                                                                                     

                                                                                   Справка приложения:от № 29 до № 37  
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            7. При извършената проверка на касовите документи за 2007 г. одита установи 

направени и отчетени разходи на стойност-1434.04 лв., които не са документално 

обосновани.  

Сумите са изплатени с разходни касови ордери с приложени към тях 

разходооправдателени документи касови бележки без да са приложени фактури.  

Същите са включени в годишната данъчна декларация за 2007 г. за преобразуване на 

финансовия резултат и са обложени с данък. 

  

                                                                                                                   Приложение:  № 38  

                                                                                

8. Одита извърши проверка на направените разходи за представителни цели в 

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца за периода 17.05.2004 г. до 30.04.2008 г. при 

което установи:  

- за периода 17.05.2004 г. до 31.12.2004 г.-няма отчетени разходи  

- за периода 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.- отчетени разходи-1274.83 лв.  

- за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.- отчетени разходи-1958.17 лв., върху която 

сума е внесен данък съгласно ЗКПО в размер на 195.82 лв.  

- за периода 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.- отчетени разходи – 1996.99 лв. и внесен 

данък- 199.70 лв.  

- за периода 01.01.2008 г. до 30.04.2008 г.- отчетени разходи- 1052.48 лв.  

В приложените разходооправдателни документи към разходните касови ордери е 

посочено ,че разходите са направени за посрещане на гости, чествания с персонала на 

официални празници, закупени подаръци, кафета и безалкохолни напитки.  

 Разходите са отразени в годишните данъчни декларации за 2005 г., 2006 г. и 2007 г.   

                                                                                            

                                                                                               Справка приложения:от № 39 до № 42  

 

9. За периода 01.07.2005 г. до 31.12.2007 г. в “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца, съгласно представени фактури са закупени дълготрайни материални активи на 

стойност- 23248.21 лв. в т.ч.-приемници НОД-5 бр., камера “Сони”, DVD-рекордер-2 бр., 

дигитална станция-ефир, компютърна конфигурация-3 бр. и платка за ефирна станция. 

Съгласно сключен договор от 20.06.2007 г. е закупен лек автомобил-фолксфаген пасат 

за 5000.00 лв.  

До края на 2007 г. са направени разходи за поддръжка и гориво на лекия автомобил на 

стойност-1214.98 лв., върху която сума е внесен данък по ЗКПО 121.50 лв., отразен в 

годишната данъчна декларация. 

За периода от 01.01.2008 г. до 30.04.2008 г. са направени разходи по поддръжката на 

автомобила и за гориво на стойност 760.78 лв.  
С фактура 245/07.11.2007 годин от “Орион ЗШ” ООД гр.София  е закупен дълготраен 

материален актив-платка за ефирна станция на стойност 3600.00 лв. Във фактурата 

наименованието на актива е написан на чужд език-английски текст, което поражда съмнение 

за валидността на фактурата. За получател фактурата е подписана  от Изп.директор на 

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца Мая Петрова Алипиева и с РКО № 

518/16.11.2007 г. е изплатена от касата на дружеството.  

С писмо № 24 00-3884/13.06.08 г. Кмета на Община Враца уведомява Директора на 

ТД-НАП гр.Враца, че на основание чл. 23, ал.4 от Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор, във връзка с вътрешен одит на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца, ни е 

необходимо да се извърши проверка за валидността на фактура № 245/07.11.2007 г.                                                 

С писмо изх. № 08-В-21/16.06.2008 г. до Кмета на  Община Враца, Директора на ТД-

НАП гр.Враца уведомява, че при извършената проверка е установено:  

• “Орион ЗШ” ООД, регистриран в  ТД-гр.София, офис “Студентска” е с 

прекратена регистрация по ЗДДС от 02.05.2007 г. и няма декларирана продажба към  

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца.   
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• “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца.  е отразил в регистрите по 

ЗДДС покупка с описание”радио-телевизионна дейност” от “Орион ЗШ” ООД с дебитно 

известие към фактура № 245/07.11.2007 г. с обща стойност 3600.00 лв., без право на данъчен 

кредит.                                                 

        Одита извърши насрещна проверка за валидността на посочената по горе фактура във 

фирма” Орион ЗШ” ООД  с адрес: гр.София, ул.Обеля № 2, бл.241 с представител Митко 

Славов на основание писмо № 26 00-8306/13.06.08 г. на Кмета на  Община Враца.  

       При проверката е устанановено,че на посочения по горе адрес няма такава фирма. 

       На посочения адрес е записано “ семейство Ферменджиеви”. 

       Горното е допуснато в нарушение на чл.3, ал.2 от Закона за счетоводството от Изп. 

директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца Мая Петрова Алипиева.                                                              

Препоръка: Предлага на Кмета на Община Враца да сезира Районна прокуратура-

гр.Враца по компетентност.                                                                                  

                                                                                     

                                                                                  Справка приложения: от № 43 до № 50 

 

10. През 2007 г. е сключен договор № 860081/10.01.2007 г. между “АЕЦ 

Козлодуй”ЕАД, град Козлодуй за Възложител и “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца за Изпълнител  за следното: Информационно обслужване на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД 

гр.Козлодуй, съгласно изготвен медиен план. 

Договорът е сключен за срок от 01.01.2007 г.до 31.12.2007 г. за сумата 3 600.00 лв./три 

хиляди и шестотин лв./ без ДДС годишно на ежемесечни вноски от 300.00 лв.без ДДС. 

Плащането ще се извършва в срок от 10 /десет/ дни след приключване на всеки месец 

по банков път във вид на банков превод и представяне на оригинална фактура. 

При извършената проверка одита установи: 

 - “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца има банкова сметка, която е 

блокирана след 17.10.2005 г. за неизплатени суми по съдебни дела. 

- сумите до месец октомври 2007 г. са превеждани на лична банкова сметка на 

Изп.директор, въз основа на издадена фактура от  “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца, след което с ПКО са отчитани в касата на дружеството. 

-за м.ноември и м.декември 2007 г. няма постъпили суми в касата на дружеството.             

През 2008 г. е сключен договор № 873011/ между “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, град 

Козлодуй за Възложител и “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца за Изпълнител  за 

следното:-Информационно обслужване на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД гр.Козлодуй, съгласно 

изготвен медиен план. 

Договорът е сключен за срок от 01.01.2008 г.до 31.12.2008 г. за сумата 3 600.00 лв. 

/три хиляди и шестотин лв./ без ДДС годишно на ежемесечни вноски от 300.00 лв.без ДДС. 

Плащането ще се извършва в срок от 10 /десет/ дни след приключване на всеки месец 

по банков път във вид на банков превод и представяне на оригинална фактура. 

При проверката се констатира, че за периода 01.01.2008 г. до 30.04.2008 г. няма 

постъпили суми в касата на дружеството. 

С писмо 08 00-2079 от 05.06.2008 г.на основание чл. 23, ал.1 и ал.3 от Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор и във връзка с вътрешния одит на “Информационен 

център Враца” ЕАД гр.Враца, Ръководителя на ЗВО информира Кмета на Община Враца за 

следното: 

 1. Сключените договори между  “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца и 

“АЕЦ Козлодуй”ЕАД, град Козлодуй не са намерени и предоставени на одита. 

2. Има издадени и подписани фактури, като сумите за обслужване са превеждани по 

банков път по лична банкова сметка. 

3. Фактури №№ 100/ 03.12.2007 г.,101/ 02.01.2008 г., 104/ 01.02.2008 г., 105/ 04.03.2008 

г. и 106/ 01.04.2008 г. са подписвани от Изп.директор като сумите не са постъпвали в касата 

на дружеството. 
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4. До момента не е представен и кочана с фактури от цитираните номера. Фактурите 

не са отразени в дневника за продажби и не са представени за осчетоводяване.  

С писмо вх. № 1406 от 06.06.2008 г. Кмета на Община Враца уведомява Изп.директор 

на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, град Козлодуй, че на основание чл. 23, ал.4 от Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор, във връзка с вътрешен одит на “Информационен център Враца” 

ЕАД гр.Враца, да ни бъдат изготвени и заверени ксерокопия на посочените по горе 

документи.  

С писмо изх. №484/06.06.2008 г. Изп.директор на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, град 

Козлодуй, изпраща заверени ксерокопия на 2 бр. договори, фактури-5 бр. и 5 бр. 

пл.нареждания. Общата стойност на неотчетените фактури е 1800.00 лв. 

Горното е допуснато от Изп. директор на “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца Мая Петрова Алипиева. 

Препоръка: Предлага на Кмета на Община Враца да сезира Районна прокуратура-

гр.Враца по компетентност.  

                                                                                                 Приложения:от № 51 до № 63 

 
11. Одита извърши проверка на начисленото и изплатено възнаграждение на Изп. 

директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца за периода 17.05.2004 г. до 

24.04.2008 г при което се установи: начислена сума за периода 17.05.2004 г.-24.04.2008 г.- 

48145.78 лв., чиста сума за получаване-37462.98 лв.и получени суми с банкови бордера от 

разплащателната сметка на дружеството и с разходни касови ордери като аванс-заплата от 

Изп. директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца Мая Петрова Алипиева в 

размер на 43489.33 лв.  

С ПКО №4463/23.12.05 г. и № 9/10.01.06 г. са възстановени надвзети суми за заплата в 

размер на 3307.67 лв. 

Остава за възстановяване 2718.68 лв.  

Със заповед № 556 от 25.04. 2006 г./ допусната техническа грешка при изготвянето на 

заповедта, съгласувано с Директор” АПИО”, връчена на 25.04.2008 г. в 11.15 ч./, на Кмета на 

Община Враца от 24.04.2008 г. въз основа на Решение на Общински съвет-Враца, Мая 

Петрова Алипиева е освободена от длъжността Изп. директор на “Информационен център 

Враца” ЕАД гр.Враца.  

В заповед № 882 от 20.06.2008 г. е посочено да се изплати обезщетение за неизползван 

платен годишен отпуск на Изп. директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца 

за периода 17.05.2004 г.-24.04.2008 г.  

Съгласно изготвена справка “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца дължи на 

Мая Петрова Алипиева чиста сума за получаване 5160.75 лв. 

Одита направи равносметка на дължимите суми от “Информационен център Враца” 

ЕАД гр.Враца за неизползвания платен годишен отпуск и сумите за възстановяване за 

надвзета заплата от Мая Петрова Алипиева, при което установи: 

- дължими суми от “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца- 5160.75 лв. 

- за възстановяване от Мая Петрова Алипиева- 2718.68 лв. 

Получената разлика от 2442.07 лв. “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца 

дължи на Мая Петрова Алипиева. 

                                                                                   Справка приложения:от № 64 до № 67                    

  

11.1 Съгласно приемо-предавателен протокол от 25.04.2008 г. Мая Петрова Алипиева 

е приела да представи: 

-    в срок до 30.05.2008 г.- договор за импулсен телефон, сключен между 

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца и Телегеймс. 

- в срок до 29.05.2008 г.- две карти на глобул, и че носи отговорност за 

надхвърлен лимит. 

- в срок до 07.05.2008 г. Мая Петрова Алипиева ще изплати на фирма”Вега 21”, 

лично дължима от нея сума в размер на 1256.50 лв., след което ще бъдат върнати монитор и 

хард диск собственост на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца. 
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Описаното по горе към момента на завършване на одита не е представено от лицето 

Мая Петрова Алипиева.                                                                                                                                                 

   

                                                                                                                    Приложение: № 68                    

 

12. С РКО №155/25.04.08 г. на лицето Петър Альошев Петров са изплатени 240.50 лв. 

за извършване на услуга съгласно граждански договор от м. ІV.08 г.  

На одитора не се представи граждански договор с посоченото по горе лице. 

 Липсва и разходооправдателен документ към касовия ордер. РКО е одобрен от Изп. 

директор на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца. 

Горното е допуснато от Изп. директор на “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца Мая Петрова Алипиева, която в това си качество е разрешила изплащането, без да е 

налице сключен граждански договор за извършване на услуга. 

Препоръка: Предлага на Кмета на Община Враца да сезира Районна прокуратура-

гр.Враца по компетентност.  

                                                                                                                   Приложение: № 69 

 

13. При проверка на регистрацията на дружеството се установи: в УС на 

“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца с председател Мая Петрова Алипиева и 

членове Борислав Кирилов Тошев и Цветанка Иванова Карамелска.  

Лицата Борислав Кирилов Тошев и Цветанка Иванова Карамелска са подписали 

декларация от 14.03.2007 г., в която са декларирали, че не са членове на УС на Търговски 

дружества и носят отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

Същите от 01.04.2007 г.са държавни служители и е следвало да предприемат действия 

съгласно изискванията на закона за държавния служител за излизане от органите на 

търговското дружество. 
Същите лица и към момента на одита са в УС на дружеството. 

           Препоръка: Предлага на Кмета на Община Враца да внесе предложение до 

Общинския съвет за освобождаването им от Съвета на директорите на  “Информационен 

център Враца” ЕАД гр.Враца. 

                                                       

 

                                                                                                

                                                                                                 Приложение:от № 70 до № 78 

   

 

 

ІII.ПРЕПОРЪКИ 
Приложение:Таблица с препоръки за подобряване на одитирания процес                                                                      

№ Нарушение, 

недостатък или 

слабост 

 

 Ниво на 

риска 

     

     Препоръка 

Коментар на 

Ръководството 

 

Заключение  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

осчетоводените 

вземания от 

/дебитора Галин 

Иванов/ и 

задължения към 

кредитори, 

доставчици, 

персонал и актове 

правят неточни и 

нереални и 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     Висок 

С оглед 

предприемането 

на мерки относно 

подобряване на 

дейността на  

“Информационен 

център Враца” 

ЕАД гр.Враца 

одита препоръчва 

на Кмета на 

Община Враца да 

Препоръката се 

приема. 

 Изпълнени-

ето на 

препоръката 

ще бъде 

проследено 

при следващ 

одит. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

изготвените 

балансите на 

дружеството за 

2005 г, 2006 г. и 

2007 г.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушен е 

принципа 

регламентиран в 

чл. 4, ал. 7 от 

Закона за 

счетоводството за 

стойностна връзка 

между начален и 

краен баланс. 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допуснато е 

нарушение на 

т.5.7 от Договора 

за възлагане 

управлението на 

дружеството, чл.9, 

ал.1, т.5 и чл.10, 

ал.1 от Наредбата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Среден 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

    Среден 

 

 

 

 

предприеме 

необходимите 

действия по 

създаване на 

ефективни 

контролни мерки 

гарантиращи 

ефективно, 

ефикасно и 

икономично 

разходване на 

средствата на 

дружеството, 

законосъобразност 

на извършваните 

разходи по 

дейността на 

експлоатацията на 

общинската 

кабелна телевизия 

и добро 

финансово 

управление. 

                                                                                    

Препоръчва 

на Изпълнителния 

директор на 

“Информационен 

център Враца” 

ЕАД гр.Враца за 

отчетната 2008 г. 

да бъдат 

осчетоводени акта 

на НОИ и 

актовете за начет 

на Галин Иванов и 

предлага на Кмета 

на Община Враца 

да предприеме 

действия за 

връчване Акта за 

начет на 

упълномощеното 

лице Силвия 

Емилова 

Найденова. 

 

Кмета на Община 

Враца да сезира 

Районна 

прокуратура-

гр.Враца по 

компетентност. 

 

Препоръката 

се приема. 

Препоръката 

се приема. 

Изпълнени-

ето на 

препоръката 

ще бъде 

проследено 

при следващ 

одит. 

Изпълнени-

ето на 

препоръката 

ще бъде 

проследено 

при следващ 

одит. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 

командировките в 

страната от Изп. 

директор на 

“Информационен 

център Враца” 

ЕАД гр.Враца 

който се е 

самокомандировал 

и сам е одобрил 

разходите за 

командировка. 

 

 Допуснато е 

нарушение на 

чл.3, ал.2 от 

Закона за 

счетоводството от 

Изп. директор на 

“Информационен 

център Враца” 

ЕАД гр.Враца, 

който е 

представил 

фактура за 

закупен 

дълготраен 

материален актив 

на чужд език - 

английски език.                                                                     

 

Причинена вреда 

на дружеството от 

Изп.директор на 

“Информационен 

център Враца” 

ЕАД гр.Враца Мая 

Петрова 

Алипиева, като са 

изплатени суми по 

граждански 

договори без 

лицето да е 

пребивавало в 

страната.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Висок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Висок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмета на Община 

Враца да сезира 

Районна 

прокуратура-

гр.Враца по 

компетентност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмета на Община 

Враца да сезира 

Районна 

прокуратура-

гр.Враца по 

компетентност. 

 

Препоръката 

се приема. 

Препоръката 

се приема. 

Изпълнени-

ето на 

препоръката 

ще бъде 

проследено 

при следващ 

одит. 

Изпълнени-

ето на 

препоръката 

ще бъде 

проследено 

при следващ 

одит. 
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        IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЧАСТ                                                                                                               

 

            В определеният от одита срок се представи становище вх.№ 9400-0-13083/07.07.2008 

г. от Мая Петрова Алипиева-бивш Изп.директор на “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца.  

В становището си лицето възразява по всички пунктове от предварителния одитен 

доклад , като прилага 3 бр. приложения към становището, без да представя други 

доказателства или копия от документи по най - съществените пунктове от доклада. 

В изложението на становището г-жа Алипиева посочва, че при постъпването си през 

м. май 2004 г. е наследила една разбита и неработеща медия, без да приема някаква 

счетоводна и др. документация  

         С комисия са изготвени инвентаризационни описи за активите на дружеството. По 

нататък твърди, че не и е представен предварителен доклад във връзка с решението на 

общинския съвет от 24.04.2008 г. за нейното освобождаване. 

           Одита не е съгласен с изложеното за това, че от 23.04.2008г. е съставен констативен 

протокол, като елемент от одитния доклад за установени нарушения и пропуски в дейността 

на дружеството, за което Алипиева се е подписала и е заявила , че ще следва възражение 

което до момента не е постъпило.  

            Г-жа Алипиева твърди, че в приемо-предавателния протокол от 25.04.2008 г. липси 

няма. 

Одита не е съгласен с нейното твърдение, защото в т.29, т.33 и т.34 са описани активи 

на дружеството които липсват и същите според нея ще бъдат възстановени до 07.05.2008 г.                   

Към 02.07. и 04.07.2008 г. част от активите са възстановени, но не всички които са 

описани в приемо-предавателния протокол. 

Посочените от Алипиева т.8, т.9 и т.10 вътрешни правила в приемо-предавателния 

протокол, одита не ги приема като правила и процедури за контрол в дейността на 

дружеството, защото не отговарят на изискванията за СФУК.    

Одита не приема и твърдението на г-жа Алипиева за отпуснатия безлихвен заем от 

Община Враца, тъй като не е спазен срока на връщането му съгласно сключения договор.  

По пункт 4 от одитния доклад се възразява по това, че Наредбата за командировките 

се отнася за служители, а не за работодатели и допълва, че съгласно т.5.7 от Договора за 

управление, Изп.директор се командирова от доверителя само при пътуване в чужбина 

Одита не е съгласен с изложеното по горе, поддържа констатираното в 

предварителния одитен доклад, като се позовава на чл. 10 ал. 1 от Наредбата за 

командировките в страната, където е посочено, че “Заповедта за командировка се издава от 

работодателя/в случая доверителя/ или от упълномощено от него длъжностно лице”. 

По пункт 5 от одитния доклад за изплатени суми за ел.енергия от Община Враца, 

Алипиева посочва че дружеството има само две партиди за ел.енергия, които редовно са  

плащани от  “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца.  

Одита не е съгласен с изложеното от Мая Алипиева , тъй като по справка изготвена от 

Община Враца дружеството дължи суми за ел.енергия подробно описани в одитния доклад, и 

тази партида обслужва “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца.  

По пункт 6.1 г-жа Алипиева твърди, че работата е извършена въпреки че лицето 

Ангелина Георгиева Цекова е в чужбина от 13.08.2007 г. и, че тя е получила и предала 

дължимите и суми.  

Одита не приема обяснението за основателно, поради факта че лицето се намира през 

този период в чужбина, а същевременно е подписала 3 бр. граждански договори, 1 бр. не е 

подписан, следвало е да  извърши определена работа и да получи съответното 

възнаграждение.  
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По пункт 10, Алипиева оспорва констатацията, че липсва кочан с фактури и предлага 

да се изготви протокол. 

Одита не приема твърдението, тъй като липсата на единия кочан с фактури касае 

сумите преведени по личната сметка на Мая Алипиева.  

По пункт 11 от одитния доклад г-жа Алипиева не приема констатацията и твърди, че 

са неверни. 

Одита поддържа описаното подробно по пункт 11 и 11.1, и не приема изложеното за 

дължим месечен наем от “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца за 45 месеца, тъй 

като на одита не е представен договор за наем с лично имущество на Мая Алипиева. 

По пункт 12 от одитния доклад г-жа Алипиева оспорва РКО № 155/25.04.2008 г. за 

получена сума от лицето Петър Альошев, без да е налице граждански договор, тъй като 

същата е освободена от 25.04.2008 г.  

Одита не е съгласен с изложеното от г-жа Алипиева, тъй като ордера за получената 

сума е одобрен от Мая Алипиева и е представен за завеждане в касовата книга от датата на 

освобождаването и 25.04.2008 г. 

Одита приема твърдението на Алипиева за основателно при предаването на втория 

резервен ключ на служебния лек автомобил и при извеждането на справките одита установи,   

допусната техническа грешка от лицата изготвили справките която е коригирана.  

Представено е становище по пункт 2.1 от предварителен одитен доклад от Борислав 

Цветков Иванов- Главен счетоводител на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца.  

В становището си гл.счетоводител посочва, че Община Враца е нарушила изискването 

на чл.45 от Закона за счетоводството, при сключването на договора за управление от м.май 

2004 г. с Мая Алипиева.  

Управляващият орган –Общината не е предвидила приемане и предаване нито между 

главните счетоводители нито между ръководителите, като причина за непредадената 

документация е внезапното изчезване на бившия ръководител на “Информационен център 

Враца” ЕАД гр.Враца Галин Иванов и липсата на счетоводител във фирмата.  

Одита не е съгласен с изложеното в становището поради следните причини: 

- В чл.36 от ЗС е посочено че съставителите на финансовите отчети отговарят за 

организацията на счетоводната дейност в дружеството. 

  Лицето е сключило трудов договор № 07 от 20.09.2004 г. и следователно е 

съставител на годишния отчет за 2004 г. 

- Липсата в размер на 210 х.лв. от съставен акт за начет срещу Галин Иванов ес 

ледвало да бъде осчетоводена в счетоводна сметка 442 “Вземания по липси и начети”, която 

има следната характеристика. „Предприятията отчитат вземания от персонала за причинени 

липси и повреди на активи, за липси на парични средства и др.”                                                                                           

            Представено е становище по пункт 13 от предварителен одитен доклад от Цветанка 

Иванова Карамелска-старши счетоводител при Община Враца.  

            Госпожа Карамелска, като член на Съвета на директорите обяснява и прилага 

документи от които е видно, че е предприела необходими действия за излизане от състава на 

Съвета на директорите на “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца.  

            Подадената от нея декларация, на основание чл.7 ал.1 и 2 от Закона за държавния 

служител, е предхождана от писменна молба до Общинския съвет да бъде освободена, като 

член на Съвета на директорите на“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца 

 Представено е и становище от Борислав Кирилов Тошев-бивш служител при Община 

Враца по пункт 13 от предварителен одитен доклад..  

            Господин Тошев, като член на Съвета на директорите на“Информационен център 

Враца” ЕАД гр.Враца, не отрича подадената от него декларация, на основание чл.7 ал.1 и 2 от 

Закона за държавния служител. 

            Същата е предхождана от писменни молби до Общинския съвет и разговори с бившия 

кмета на Общината да бъде освободен като член на Съвета на директорите 

на“Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца. 

            Внесената докладна в Общинския съвет за освобождаването на г-жа Карамелска и г-н 

Тошев от Съвета на директорите на  “Информационен център Враца” ЕАД гр.Враца, с 
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Решение № 472/ 06.03 2007 г. не е приета. 

            Посочените по горе лица декларират, че след подаване на молбите за освобождаване, 

не са вземали участие в управлението на дружеството. Не се установи лицата да са 

получавали възнаграждения от дружеството.  

            Съгласно изискванията на Търговския Закон единствено в правомощията на 

Общинския съвет е да предприема действия по избиране, освобождаване, както и всички 

други действия подлежащи на вписване в Търговския Регистър. 

            Одита приема изложеното в становищата и подкрепено с доказателства за 

основателно. 

            Предлагаме на Кмета на Община Враца да внесе предложение до Общинския съвет за 

освобождаването им от Съвета на директорите на  “Информационен център Враца” ЕАД 

гр.Враца. 

 

 

Вътрешен одитор: Л. Лилова 

Ръководител вътрешен одит: Ст. Милчев 


