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ABSTRACT 
The report made a comparison between the different elements - control, audit and 

monitoring. Clarified their function, objectives and tasks in carrying out specialized control in 
public administration. 
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Осъществяването на специализирания контрол от инспекторатите в публичната 

администрация има водеща роля в успешното, ефективното и качествено управление на 
конкретната административна структура. 

При извършването на контролната дейност, одита и мониторинга в публичната 
администрация се установява моментното състояние на конкретната административна 
структура и се предприемат конкретни мерки с оглед отстраняване на констатираните 
пропуски и нарушения при извършената инспекционна дейност от страна на контролния 
орган. Дават се конкретни предписания и препоръки за изпълнение и се набелязват практики, 
модели и механизми предотвратяващи повторното им допускане. 

Контролът е основна управленска функция на ръководителя на определената 
административна структура в публичната администрация. Доброто и ефективно управление 
изисква създаването и поддържането на съвременни системи за вътрешен контрол в 
администрацията. Вътрешният контрол се определя като цялостен процес, интегриран в 
дейността на съответната административна структура, осъществяван, от ръководството и от 
служителите. Когато имаме изградено звено за вътрешен одит в администрацията, то играе 
съществена роля по отношение на вътрешния контрол. Вътрешните одитори проучват 
адекватността и ефективността на системите за вътрешен контрол и дават препоръки за 
тяхното подобрение. Те не носят отговорност за изграждането и/или поддържането на тези 
системи. Вътрешният контрол е необходим, за да се създадат условия за използване на 
всички благоприятни възможности за подобряване изпълнението на дейностите в 
администрацията, при минимизиране на риска за непостигане на поставените цели. 
Липсващите или слаби вътрешни контролни механизми водят до намалена 
производителност, усложняване на процесите, повече време за обработване на сделките и 
увеличено количество дейности без стойност. Те могат дори да попречат на постигането на 
поставените цели и задачи в административната структура. Ето защо създаването на 
ефективно действаща система за вътрешен контрол е от изключително значение за 
постигането на мисията и целите на администрацията. То неминуемо изисква използването 
на модерни управленски техники и технологии. 

 
Контролните дейности са насочени към минимизирането на риска и увеличаване на 

вероятността целите и задачите в публичната администрация да бъдат постигнати. Броят, 
естеството и видът на контролните дейности, зависи от спецификата на самата 
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администрация и от рисковете, пред които тя е изправена. Във всички случаи обаче 
контролните дейности трябва да бъдат адекватни, подходящи, изчерпателни, разумни, да са 
свързани с целите, да функционират в съответствие с планираното през съответния период, а 
разходите за тяхното осъществяване не бива да превишават очакваните от тях ползи. 

Контролните дейности се прилагат във всички функции, процеси и на всички нива в 
публичната администрация. Те са ключов елемент от вътрешния контрол, тъй като са 
действия, които се извършват своевременно за създаването на необходимите условия за 
адекватно обхващане и намаляване въздействието на рисковете, и са регламентирани 
посредством съответните политики и процедури в администрацията. 

Целите на контрола в и на дейността на публичната администрация са: спазване на 
законността и правилността на административните актове, както и целесъобразното 
събиране и изразходване на публичните ресурси. 

Контролът в публичната администрация е проява на административен контрол. Това е 
контрол провеждан от административни органи за работата, организацията и актовете на 
други административни органи. Административният контрол е способ за обезпечаване на 
законосъобразна и правилно действаща организация в сферата на административната 
дейност на държавата, осъществяван от органи на аминистрацията. Този контрол е 
неразделна част от самата изпълнително-разпоредителна дейност на администрацията. 

Дейността на публичната администрация е немислима без постоянен, непрекъснат и 
всестранен административен конрол. 

Административният контрол е по-широко понятие от контрола вътре в 
администрацията и включва наред с него и контрола, осъществяван от административни 
органи върху граждани и организации. Той прониква във всички звена на административния 
апарат, засяга всички актове, действия и прояви в администрацията. Той следи за 
състоянието на перосанала, за материално-техническата база, за външните връзки на 
администрацията за работата й с гражданите и организациите. Няма дейност или част от 
дейност в администрацията, която да не е подложена на административен контрол. Този 
контрол е държавновластническа дейност, която се осъществява вътре в системата на 
държавното управление от органи на това управление. По своята същност административния 
контрол е държавновластническа дейност, чрез която едни административни органи 
контролират други административни органи и звена. 

Административният контрол по принцип е контрол за законност и за правилност. В 
зависимост от това дали контролът се разпростира върху цялата дейност и обхваща всички 
страни на администрацията или е ограничен само върху определена тясно специализирана 
сфера или отрасъл на административната дейност бива общ и специален. 

Административният контрол в дейността на публичната администрация показва 
специфични различия в зависимост от това дали той се осъществява вътре в рамките на една 
административна организация или се явява външен по отношение на тази организация. В 
този аспект административният контрол се подразделя на вътрешноведомствен и 
външноведомствен институционален контрол. 

В публичната администрация се използват три основни вида контролни механизми: 
 превантивни – предназначени да попречат на възникването на нежелани събития;  
 разкриващи – чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития; 
 коригиращи – предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани 

събития. 
Основните видове контролните дейности, които биха могли да се приложат в 

проверяваната административна структура се свеждат до: 
 Процедури за разрешаване – те се отнасят до вземането на решения в резултат на 

което настъпват определени последици за административното звено;  
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 Процедури за одобрение – те регулират утвърждаването на транзакции, данни или 
документи, с което действие се приключват или валидизират процеси, действия, 
предложения и/или последици от тях; 

 Процедури за оторизиране – те регулират извършването на операции, дейности 
само от определени лица, които действат в рамките на своите правомощия; 

  Разделяне на отговорностите – това е принцип, който цели да се минимизират 
рисковете от грешки, нередности и нарушения, и тяхното неразкриване. По 
същество прилагането на тази процедура изисква за осъществяването на два или 
повече ключови етапа от дадена операция, процес или дейност да отговарят 
различни служители. За целта в административната структура е необходимо да се 
утвърдят правила и процедури, които да не позволяват един служител едновременно 
да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. При по-
малките административни структури тези изисквания са трудно приложими. В тези 
случаи ръководството може да прецени и компенсира неприлагането на принципа за 
разделяне на отговорностите с други контролни механизми, като например ротация 
на служители, ротация на задължения или допълнителни проверки.  

Компонент на вътрешния контрол е мониторингът. Той обезпечава факта, че 
системата за вътрешен контрол функционира според очакванията. Мониторингът е цялостен 
преглед на дейността на административната структура, като основната цел е да се оцени 
състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи увереност, че извършваните 
контролни дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във 
времето. Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални оценки. Текущото 
наблюдение се извършва в хода на нормалните повтарящи се дейности във фирмата, т.е. 
непрекъснато в реално време. То реагира динамично на променящите се условия и е 
интегрирано в ежедневните дейности на фирмата, докато специалните оценки се извършват 
след събитията, а техният обхват и честота зависи в голяма степен от оценката на риска и 
ефективността на текущия мониторинг. Те могат да се извършват под формата на 
самооценки, както и от вътрешни и външни одитори. 
Комбинирането на текущото наблюдение и специалните оценки помага да се гарантира, че 
вътрешният контрол запазва ефективността си във времето. Всички резултати, в т.ч. и 
недостатъците, установени по време на текущото наблюдение и/или чрез специалните 
оценки, трябва да се доведат до знанието на лицата, които могат да предприемат 
необходимите мерки за решаване на проблемите и коригиране на недостатъците. 

За да бъде ефективен мониторингът, е необходимо във фирмата да има: 
 утвърдена система за мониторинг на вътрешния контрол;  
 периодично оценяване на състоянието на системите за вътрешен контрол;  
 кратка линия на докладване за адекватността на тези системи;  
 получаване на навременна и уместна информация за констатираните недостатъци; 
 утвърдена система за предприемане на коригиращи действия и докладване 

нарезултатите от тях. 
Целта на мониторинга е да гарантира, че механизмите за контрол функционират според 

предназначението си и че се променят по подходящ начин при промени в условията.  
Одита представлява оценка на лице, организация, система, процес, предприятие, проект 

или продукт. Разликата между одити и оценявания може да бъде от значителна до нулева. 
Според общото правило одитите трябва винаги да представляват независима оценка, което 
включва някаква степен на количествен и качествен анализ, докато оценяването подсказва за 
по-малко независим и по-скоро консултативен подход. 

Вътрешният одит е обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, 
предназначена да носи полза и да подобрява дейността на администрацията. Вътрешният 
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одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и 
дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на 
управление на риска, контрол и управление. 

Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти 
за даване на увереност или консултиране. Одитният ангажимент за даване на увереност се 
изразява в предоставяне на обективна оценка на доказателствата от вътрешния одитор с цел 
да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на 
одита. 

Одитният ангажимент за консултиране се изразява в даване на съвет, мнение, обучение 
и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола без 
вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това. Одитния ангажимент за 
консултиране се извършва по инициатива на ръководителя на организацията. Естеството и 
обхватът на консултантския ангажимент се определят съвместно с ръководителя на 
организацията. 

Вътрешния одит в публичния сектор е независима и обективна дейност за предоставяне 
на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на 
организацията. От това следва, че вътрешния одит е независима дейност. Основните 
принципи за осъществяването му са независимост и обективност, компетентност и 
професионална грижа, почетност и поверителност. Освен тези принципи можем да включим 
и принципите на ефективност, ефикасност и икономичност. 

Основните задачи които стоят пред вътрешния одит са: 
 постигане целите на организацията. Това става чрез определяне и оценяване на 

рисковете в организацията, оценка на ефективността и адекватността за финансово 
управление и контрол и чрез даване на препоръки за подобряване на дейностите в 
организацията; 

 индентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на 
организацията. Тук контрола е насочен върху ръководството на организацията да 
управлява и да взема правилни решения. От това следва, че това е контрол не само 
за законосъобразност, но и за целесъобразност; 

 съответствието със законодателството, вътрешните актове и договори. Дейността на 
организацията трябва да е основана на нормативни актове. Това е контрол за 
законосъобразност на дейността на контролните лица; 

 надежността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация. 
Надежността на счетоводната информация се постига с последователното и 
системното водене на счетоводството; 

 опазване на активите и информацията. Вътрешните одитори трябва да спазват 
професионална тайна. В доста от случайте те боравят и с класифицирана 
информация. Нарушаването на този принцип води до дисциплинарна отговорност; 

 изпълнение на задачите и постигане на целите. Важно значение имат тук 
стратегическите планове, които всяка организация изработва. 

Вътрешния одит се изразява и в даването на препоръки за подобряването на дейността 
на организацията, което по своята същност е превантивен контрол. Вътрешния одит като 
контролна дейност се осъществява по 2 начина: 

 ангажимент за даване на увереност става чрез даване на обективна оценка на 
доказателствата от вътрешния одитор, за да се предостави мнение или извод 
относно процеса; 

 ангажимент за консултиране осъществява се чрез даване на съвет, мнение за 
подобряване на процеса на управлението и контрола. 
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Релацията представлява препокриващо съпоставяне между отделни елементи от две 
или повече множества. 

В заключение можем да кажем, че е налице релация между контрола, одита и 
мониторинга извършван в административните структури на публичната администрация. 
Между разглежданите три елемента по горе в доклада – контрол, одит и мониторинг се 
установява препокриващо съпоставяне при осъществяването на контролната дейност. От 
части контрола се препокрива с извършвания одит в публичния сектор които е независима и 
обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи 
полза и да подобрява дейността на организацията., докато чрез мониторинга се извършва 
цялостен преглед на дейността на административната структура, като основната цел е да се 
оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи увереност, че 
извършваните контролни дейности функционират според предназначението си и остават 
ефективни във времето. 

Основна цел на мониторинга е да гарантира, че механизмите за контрол функционират 
според предназначението си и че се променят по подходящ начин при промени в условията. 
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