
                                                            Д О К Л А Д 

за дейността на Звено за вътрешен одит 

                                                      при Община Враца 

                      за периода 01.01.2008 г.- 30.06.2008 г. 

 

                       Дейността на ЗВО при Община Враца за периода 01.01.2008 г.- 30.06.2008 г. 

 се осъществи в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор (ЗВОПС, обн., ДВ, бр. 21/2006 г.), Стандартите за вътрешен одит в публичния 

сектор (приети с ПМС 165/30.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 56/2006 г.), Етичния кодекс на 

вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статут на вътрешния одитор.    

        

           През периода 01.01.2008 г.- 30.06.2008 г. вътрешните одитори си поставиха 

следните цели:  

Подобряване дейността на организацията чрез:  

• идентифициране и оценяване на рисковете; 

• предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и 

ефективността на системите за финансово управление и контрол; 

• даване на препоръки. 

        Основните приоритети в дейността на вътрешните одитори за периода са насочени 

към : 

1. Наблюдение, оценка и подпомагане функционирането на системите за 

финансово управление и контрол в Община Враца. 

2. Популяризиране на дейността на вътрешния одит; 

3. Осигуряване на независимост и обективност на дейността по вътрешен одит; 

4. Осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит; 

5. Повишаване професиналната квалификация на вътрешните одитори; 

 

             Целите на вътрешните одитори за периода са: 

 

Да допринесат за законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично 

управление и разходване на бюджетните средства за постигане целите на Община 

Враца. 
 

               Приключени одитни ангажименти: 

 

        1.1. Вътрешен одит на дейността и анализ на приходите и разходите по 

експлоатацията на общинския жилищен фонд, стопанисван от “БКС-Враца” ЕООД град 

Враца . 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад Вх. № 08-001851/12.02.2008 г.                    

Одиторският екип дефинира следния обхват: Анализ на приходите и разходите по 

експлоатацията на общинския жилищен фонд, стопанисван от “БКС-Враца” ЕООД град 

Враца за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2007г. 

         Дадени са две препоръки, които са в процес на изпълнение. 

 

      1.2. Вътрешен одит на отдадените под наем имоти общинска собственост и 

счетоводното им отчитане.  

        Резултатите от одита са отразени в одитен доклад Вх. №  08-00-1990/18.04.2008 г. 

       Одиторският екип дефинира следния обхват: Проверки на заведените и отписани от 

счетоводните регистри имоти, частна общинска собственост.  

       Дадени са три препоръки, които са в процес на изпълнение. Същите са заложени във 

вътрешните правила на отдел” Общинска собственост” община Враца. 

 



        1.3. Вътрешен одит на дейността в Дом за деца ”Асен Златаров”- гр.Враца. 

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад Вх. №  261/12.03.2008 г. 

За постигане на одитната цел, са извършени следните проверки.  

     - Проверка на законосъобразността на действията на директора, относно взети 

решения при управление на бюджетната дейност на дома.   

    - Проверка на процедурата и спазване изискванията на Закона за общинската 

собственост и ЗОП 

          Дадени са пет препоръки, които са в процес на изпълнение. 

          Одитния доклад е предоставен на Окръжна прокуратура гр.Враца с писмо № 1100-

7788/24.03.2008 г. 

          

         1.4. Вътрешен одит на бюджетната и стопанска дейност в ОУ”Св. Св. Кирил и 

Методий”-с. Девене, община Враца. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад 

Вх. №  83/23.05.2008 г. 

За постигане на одитната цел, са извършени следните проверки.  

     - Проверка на първичните и приходно-разходните касови документи, отчетени в 

ЕБС”Просвета”-Община Враца.   

    - Проверка на постъпилите средства и тяхното изразходване. 

          Дадени са две препоръки, които са в процес на изпълнение. 

           

           2. Одитни ангажименти в процес на изпълнение: 

           

           2.1. Вътрешен одит на дейността на “Информационен център” ЕАД гр.Враца, 

община Враца.  

                    Резултатите от одита са отразени в предварителен одитен доклад, връчени са 

на длъжностните лица и се чака становище от тях. 

                Дадени са пет препоръки. Констатирани са и нарушения за който ще бъде 

сезирана Окръжна прокуратура – гр. Враца.  

           

           2.2. В процес на изготвяне на предварителен одитен доклад е ДКЦ-1 ЕООД 

гр.Враца.и “Спортни имоти “ЕООД гр.Враца. 

           Към 31.01.2008 г. са изготвени и одобрени от Кмета на Община Враца: 

- Статут на звеното за вътрешен одит на Община Враца. 

- Стратегически план за периода 2008 г.- 2010 г. 

- Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2008 г.  

Към 28.02.2008 г. е изготвен годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен 

одит при Община Враца през 2007 г. и е представен в Министерство на Финансите с изх. 

№ 04-00-2033/27.02.2008 г.  

 

     За периода са изискани преписки и копия от документи от: 

 

            - OД”Полиция” гр.Враца с Изх. № 2400-3522/17.01.2008 г, 2400-3531/22.01.2008г., 

2400-3522/24.01.2008г.,2400-3452/01.02.2008г.,2400-3562/01.02.2008г.,2400563/15.02.2008 г., 

2400-3606/29.02.2008 г, 2400-3859/05.06.2008 г. и 2400-3919/02.07.2008 г. 

- Сметна палата сектор Враца-изх. №3300-267/19.06.2008 г.,  

- Министерство на околната среда и водите по Европейски програми изх.№0800-

2090/10.06.2008 г.и др. 

-  Във връзка с подменени страници от сключени договори са предоставени копия 

от документи на Окръжна прокуратура гр.Враца с писмо изх .№0800-1739/18.12.2007 г. 
 

 

03.06.2008 г.                                                      Ръководител вътрешен одит: 

гр.Враца                                                                                                           /Стоян Милчев/ 


