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О Б Щ И Н А     В Е Л И К О    Т Ъ Р Н О В О 
 

 

П Р О Г Р А М А 
 

за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към 

отдел “Финансово управление и контрол”,  дирекция  “Финансово управление 

контрол  и методология”  при Община Велико Търново за 2012 година 

 

 

 

І.ОСНОВАНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА. 

 

     Програмата се изготвя на основание чл.7, ал.1, т.1 от Правилник за организацията  и 

контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно 

Системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново и представя 

дейността на служителите, задачите и обектите подлежащи на проверка през 2012 година, 

срокове за изпълнение, методи на работа и докладване на резултатите от нея. 

   

1.Основание. 
Служителите изпълняват контролната си дейност, със Заповед на Кмета на Община 

Велико Търново, самостоятелно или в екип за осъществяване на контрол върху цялостната 

дейност на разпоредителите с бюджетни кредити към общината, в съответствие с чл.3, ал.1 

и чл. 9, ал.1. във връзка с чл.13, ал.3, т.7 и 10 от Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор. 

 

2. Цел. 

Основна цел на служителите извършващи контролна дейност е защита на публичните 

финансови интереси на Община Велико Търново, чрез извършване на: 

- проверки по законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и 

отчитане на общинско имущество в структурите на общината; 

-  проверки по решение на Великотърновски Общински съвет; 

- проверки на Дружества субсидирани за здравна дейност и медицинска помощ по 

отношение на законосъобразността на събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и 

отчитане на общинското имущество в търговските дружества;  

- проверки на договорите и договорната дисциплина, по които общината или дружествата са 

страна, относно спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление 

и прозрачност; 

- проверки по предложение на ръководството на Община Велико Търново мотивирани по 

конкретно установени нарушения на финансовата дисциплина и Системите за финансово 

управление и контрол; 

- проверки, относно точното и законосъобразно изпълнение на заповедите на Кмета на 

общината от съответните лица; 

- проверки по жалби и сигнали на граждани, прокуратура и други, засягащи интересите на 

Община Велико Търново; 

- проверяват спазването на указанията, препоръките и предписанията направени от тях и 

посочени в одобрен от Кмета на общината план за действия. 

 

3. Правна рамка за дейността на служителите: 
3.1. Външни нормативни актове: 

- Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор; 
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- Търговския закон; 

- Закон за общинската собственост и Правилник за прилагането му; 

- Закон за местно самоуправление и местна администрация; 

- Закон за общинските бюджети; 

- Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година; 

- Закон за счетоводството; 

- Счетоводни стандарти; 

- Закон за обществени поръчки и Правилник за прилагането му; 

- Закон за държавния архивен фонд; 

- други нормативни актове. 

 

          3.2. Вътрешни актове на Община Велико Търново: 

- Устройствен правилник за дейността на общинската администрация; 

- Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи 

вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община 

Велико Търново; 

- Стратегия за управление на риска в Община Велико Търново; 

- Всички наредби и правилници приети от Великотърновски Общински съвет; 

- Решения на Великотърновски Общинския съвет; 

- Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Велико Търново; 

- Длъжностни характеристики; 

- Заповеди на Кмета на общината; 

- други. 

 

 ІІ.  ОБЕКТИ. 

Контролната дейност на служителите се осъществява на основание чл.6 от 

Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи 

вътрешен контрол, съгласно Системите за финансово управление и контрол в Община 

Велико Търново и представя дейността на служителите. 

  

1. Проверки относно  законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, 

разходване и отчитане на общинско имущество ще бъдат извършени в следните дружества 

субсидирани за здравна дейност и медицинска помощ: 

 

1.1. Център за кожно- венерически заболявания- Велико Търново ЕООД, гр. 

Велико Търново 

Ориентировъчен времеви разчет – по 30 работни дни. 

 

1.2. “Комплексен онкологичен център” - Велико Търново” ЕООД гр. Велико 

Търново 

 Ориентировъчен времеви разчет – по 40 работни дни. 

 

2.  Проверка по законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване 

и отчитане на общинско имущество в дейности към Община Велико Търново :  

 

2.1. Дирекция Култура, Община Велико Търново  проверка изпълнение на 

разходите по бюджета, законосъобразно разходване и отчитане на бюджетни средства 

Ориентировъчен времеви разчет – по 30 работни дни. 

 

2.2.Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"   

Ориентировъчен времеви разчет – по 40 работни дни. 
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2.3. Основно училище "Д-р Петър Берон", гр. Дебелец    

Ориентировъчен времеви разчет – по 20 работни дни. 

 

 

2.4. “РИМ” – гр. Велико Търново  

Ориентировъчен времеви разчет – по 20 работни дни 

 

            2.5. ПМГ „Васил Друмев”  гр. Велико Търново 

Ориентировъчен времеви разчет – по 30 работни дни 

 

2.6. СОУ „Вела Благоева” ", гр. В. Търново 

Ориентировъчен времеви разчет –  по 30 работни дни. 

 

2.7.ОП „Кабелно радио” гр. В. Търново 

Ориентировъчен времеви разчет – по 20 работни дни 

 

3.Проверки базирани на оценка на риска съгласно Стратегия за управление на риска в 

Община Велико Търново. 

4.Проверки по изпълнението на договорите и договорната дисциплина сключени след 

проведени обществени поръчки от Общината с изпълнител и проверки по сигнали.   

 5. Проверки по искане на Великотърновски Общински съвет. 

6.Извън посочените в т. от 1 до 5 задачи, служителите осъществяващи контролна 

дейност ще разработват, развиват, организират, поддържат и подпомагат изграждането на 

системата за вътрешен контрол чрез писмени предложения до ръководството на Община 

Велико Търново за внедряването на ефикасни, ефективни и адекватни контроли. 

 7.Изготвяне на становища. 

 

ІІІ. ЛИНИЯ НА ДОКЛАДВАНЕ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА. 

  

При осъществяване на своята дейност и за отразяване на резултатите от нея, 

контролните органи съставят доклад в два еднообразни екземпляра, от които единият за 

връчване на ръководителя на проверявания обект или лице, а другият за разпореждане и 

съхранение в отдел “ФУК”. 

 Докладът, мотивираното писмено заключение и писмените обяснения на лицата от 

проверяваният обект се представят на органа издал заповедта, чрез Директора на Дирекция 

“ФУКМ” за разпореждане и реализация на материалите от проверката. 

 За отстраняване на констатирани пропуски, нарушения и причинени вреди при 

проверки на бюджетните организации и общински предприятия към Община Велико 

Търново от Кмета на общината се утвърждава план за действия или се дават препоръки, 

които са задължителни за изпълнение от ръководителите им. 

 Във връзка с констатираните резултати от направените проверки в посочените по-

горе дружества с общинско участие, Великотърновски Общински съвет ще бъде 

информиран от Кмета на Общината, за предприемане на съответните действия.  

Служителите изготвят ежегоден отчет, съдържащ информация за резултатите от 

извършената от тях дейност, както и за характерните нарушения на финансовата и друга 

дисциплина, като анализират причините и условията за нарушенията и предлагат мерки за 

отстраняването им. 

 

 

     


