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Тази система се изгражда  на основание чл. 7, ал. 2, във вр. с § 3 от ПЗР на 
ЗФУКПС и следва да се прилага от ръководителите на организации по чл. 2 от закона 
/наричани по-нататък „ръководителите"/. Ръководители са лицата, управляващи 
организациите по чл. 2, изпълняващи ръководни функции и носещи управленска 
отговорност. 

В тези указания са доразвити законовите изисквания, регламентирани в Глава 
втора „Управленска отговорност" от ЗФУКПС, като същевременно се прави връзка с 
методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол по чл. 10, 
ал. 3 и Наредбата за формата съдържанието, реда и сроковете за представяне на 
информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол в 
публичния сектор по чл. 8, ал. 2 от ЗФУКПС. 

Указанията очертават рамката, при спазването на която ръководителите могат 
да изпълнят своята управленска отговорност и да отговорят на изискванията, които 
законодателят е възложил в качеството им на лица, управляващи публични средства. 

Ръководителите прилагат тези указания съобразно спецификата на съответната 
организация и при спазване на действащите нормативни актове. 

Целите на указанията са: 
■ да се въведе цялостно, общо разбиране за отговорностите на ръководителите 
от публичния сектор; 
■ да се подпомогнат ръководителите при изпълнение на управленската им 
отговорност по ЗФУКПС. 

За да се осигури съответствие с изискванията на закона и тези указания, 
ръководителите следва да преразгледат, актуализират и допълнят съществуващите в 
организацията политики, процедури и практики, свързани с осъществяваната от тях 
управленска отговорност и да въведат нови, когато това е необходимо. 

II. СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ОТГОВОРНОСТ 

Ръководителите пряко отговарят за управлението и развитието на цялата 
организация. Едни от основните им функции са планирането и организирането на 
дейността, въвеждането на процеса по управление на риска, осъществяването на текущ 
надзор и поддържането на адекватен вътрешен контрол с цел получаване на разумна 
увереност, че набелязаните цели и задачи в организацията ще бъдат постигнати. Те 
следва да изградят и поддържат организационна култура със съответните етични 
норми, които да допринасят за по-добро разбиране за рисковете в организацията и 
прилагането на стратегия за управление на тези рискове. 

Управленската отговорност се отнася до всички дейности и процеси в 
организацията, поради което ръководителите следват да разбират по-широко 
понятието за финансовото управление и контрол, което не се ограничава само до 
финансовия аспект от дейността на организацията. Ръководителите следва да 
популяризират тази концепция сред служителите в организацията, която им осигурява 



по-стабилна основа за оценка на ефективността и ефикасността на цялата дейност на 
организацията в съответствие с набелязаните цели. 

Отговорност на ръководителите е и да се отчитат за действията си и за 
резултатите от дейността си. В тази връзка всички ръководители докладват за 
адекватността на системите за финансови управление и контрол в организациите, 
които ръководят. С цел осигуряване на публичност и прозрачност, консолидираният 
годишен доклад за състоянието на вътрешния контрол в публичния сектор по чл. 20 от 
ЗФУКПС, се представя на Народното събрание и Сметната палата на Република 
България. 

1. Дефиниране на управленската отговорност 

В съответствие със ЗФУКПС, управленската отговорност може да бъде 
определена като задължение на ръководителите да изпълняват определени дейности, 
насочени към постигане целите на организациите, като осъществяват всяко свое 
действие, спазвайки принципите за законосъобразност, добро финансово управление и 
прозрачност, включително да се отчитат за действията си и резултатите от тях пред 
тези, които са им възложили управленската отговорност. 

Законосъобразното управление е основно изискване към дейността на 
ръководителите на организациите. Във всички свои действие, насочени към постигане 
на цели на организациите, те следва да спазват и да се ръководят от действащите 
нормативни актове. 

Основен принцип, въз основа на който се осъществява финансовото управление 
и контрол в организациите от публичния сектор, е доброто финансово управление. 
Доброто финансово управление е управленски процес, целящ максимално 
оползотворяване на ресурсите и организиране на дейностите по начин, който позволява 
постигането на целите на организацията при съблюдаване на принципите на 
икономичност, ефективност и ефикасност: 

• икономичността изисква необходимите ресурси за осъществяване на дейността 
на организацията да се придобиват с най-малки разходи и при спазване на 
изискванията за качество, количество и своевременност; 

• ефективността е степента на постигане на целите на организацията при 
съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността й; 

• ефикасността е постигането на максимални резултати от използваните ресурси 
при осъществяване на дейността на организацията; 
Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор изрично 

изисква управленската отговорност да се осъществява в съответствие с принципа на 
прозрачност. Прозрачността налага всяко управленско решение да бъде разбрано от 
служителите на всички нива в организациите с цел точно и своевременно изпълнение 
на техните задължения и отчитане на постигнатото, като едновременно с това 
ръководителите представят пред обществеността достоверна информация за 
осъществяваната от тях дейност. 

2. Делегиране на правомощия 

Ръководителите не винаги могат лично да осъществяват задълженията, свързани 
с постигане целите на организацията. В тези случаи ЗФУКПС дава възможност на 
ръководителите да делегират правомощия, свързани с координацията и оперативното 
разпределение на задължения, касаещи осъществяването на управленската 
отговорност. 



Делегирането включва възлагане на задължения, даване на права и изискване за 
отчетност/докладване. Правомощията могат да се делегират на длъжностни лица в 
съответната организация, притежаващи необходимата компетентност и заемащи 
съответната длъжност, позволяваща им да осъществят адекватно делегираните им 
правомощия. Делегирането следва да се извършва в съответствие с действащата 
нормативна уредба. Длъжностните лица, на които са делегирани правомощия, не могат 
да ги пределегират/преотстъпват без съгласието/одобрението на делегиращия. 
Делегирането не освобождава от отговорност ръководителя за изпълнението на 
делегираните правомощия. Делегирането трябва да е свързано с докладването, тъй като 
подобна обвързаност дава възможност на ръководителя на организацията да упражнява 
контрол и да получава обратна информация от своите подчинени за работата им по 
изпълнение на възложените им задачи. Всеки трябва да докладва за това, за което е 
отговорен. Следователно, докладването е задължението на ръководителите на 
организациите, а и на подчинените, на които са делегирани правомощия, да се отчитат 
за постигнатото, като едновременно с това ръководителите могат да преценят дали 
делегираните правомощия са правилно упражнени. 

В случаите на делегиране, ръководителят следва да издаде вътрешен акт, в 
който да определи: 
■ Кои са длъжностните лица, които упражняват делегираните правомощия 
(самостоятелно или съвместно); 
■ Какъв е обемът на делегираните правомощия. Не трябва да се допуска 
дублиране и/или празноти, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху 
координацията и оперативността на работата. Не могат да се делегират правомощия, 
които делегиращият ръководител няма. 
■ Изискванията, свързани с отчитане на изпълнението на делегираните 
правомощия. Отчитането трябва да дава възможност на ръководителя да упражнява 
контрол и да получава обратна информация от длъжностните лица, на които е 
делегирал правомощия за изпълнение на възложените задачи. 
■ Изисквания, свързани с приемане на изпълнението на делегираните 
правомощия и освобождаване от отговорност. 

Оттеглянето на делегираните правомощия се извършва с вътрешен акт на 
ръководителя. 

3. Осъществяване на управленската отговорност в 
организациите, разпоредители с бюджетни кредити от втора и по-ниска 
степен 

Когато към организациите по чл. 2 от ЗФУКПС съществуват организации, 
разпоредители с бюджетни кредити от втора и по-ниска степен, при осъществяване на 
управленската отговорност в тези организации се прилагат: 
■ тези указания, с които горестоящият ръководител е задължен да запознае 
ръководителите на организации, разпоредители с бюджетни кредити от втора и по-
ниска степен; 
■ допълнителни указания за осъществяване на управленската отговорност, 
издадени от горестоящия ръководител, съобразени със ЗФУКПС, с тези указания и със 
спецификата на дейността на съответните организации разпоредители с бюджетни 
кредити от по-ниска степен. Липсата на допълнителни указания не е основание за 
неизпълнение на задълженията, произтичащи от ЗФУКПС. 

Всеки ръководител на организация, разпоредител с бюджетни кредити от по- 
ниска степен, се отчита пред горестоящия разпоредител с бюджетни кредити за 



прилагането на тези указания и на указанията, издадени от горестоящия разпоредител, 
в съответствие със спецификата на организацията. 

4. Управленска отговорност при програми и проекти, включващи повече 
от една организация и/или структура от публичния сектор 

При управление на програми и проекти, които включват повече от една 
организация и/или структура от публичния сектор, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗФУКПС, 
ръководителите на тези организации следва да се споразумеят за обхвата на 
управленската отговорност, която всеки от тях носи. За изпълнение на това изискване 
ръководителите подписват споразумение, което следва да съдържа: 
- ясно и конкретно формулиран обхват на управленската отговорност за всеки 
отделен ръководител; 
- начинът за осъществяване на координация между ръководителите във връзка 
с изпълнение на отговорностите; 
- процесът на отчитане на изпълнението; 

Споразумението се изготвя в писмена форма и се подписва от ръководителите 
на организациите. Споразумението може да бъде допълвано и/или изменяно само с 
допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от 
ръководителите. 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА УПРАВЛЕНСКАТА ОТГОВОРНОСТ 

В тези указания са посочени изисквания, за изпълнението на които 
ръководителите носят управленска отговорност, в съответствие със ЗФУКПС. 
Ръководителите следва да създадат необходимата организация за прилагане на тези 
изисквания, както и да контролират изпълнението им. 

За осъществяване на управленската си отговорност и в съответствие със 
спецификата на организацията, ръководителите изграждат, развиват и осигуряват 
функционирането на следните пет елементи: контролна среда; управление на риска; 
контролни дейности; информация и комуникация, мониторниг, чрез които се 
осъществява финансовото управление и контрол. Тези елементи са взаимосвързани, 
допълват се и се отнасят до всички звена, дейности и процеси в организацията. 

Тези указания правят връзка между управленската отговорност и интегрираната 
рамка за контрол, която представляват петте елемента на финансовото управление и 
контрол. Елементите са подробно обяснени в методическите насоки, издадени на 
основание чл. 10, ал. 3 от ЗФУКПС. Следователно, при осъществяване на 
управленската си отговорност, ръководителите на организации от публичния сектор 
прилагат двата документа, както и всички други методически указания и насоки, 
издадени от министъра на финансите и отнасящи се до финансовото управление и 
контрол. 

1. Управленската отговорност и контролната среда 

Контролната среда е компонентът на финансовото управление и контрол, 
определящ основните ценности, които трябва да се спазват в една организация. 
Ръководителите на организациите следва да осигурят изграждането на добра контролна 
среда, отнасяща се до: личната и професионална ангажираност на ръководството и 
персонала на организацията; управленската философия и стил на работа; политиката 
по отношение на човешките ресурси; определянето на подходяща организационна 
структура; правилното разделяне на отговорностите и формулирането на ясни правила 



и нива на отчетност. Отговорност на ръководителите е да създадат и развият такава 
контролна среда в организацията, която да допринесе за постигане на целите и да 
изгради позитивно отношение на служителите към финансовото управление и контрол. 

Ръководителите отговарят организацията да има ясно определени стратегически 
и оперативни цели. Целите следва да бъдат: 
- конкретни и ясно дефинирани; 
- измерими, т. е. да има ясно определени показатели за тяхното изпълнение; 
- приети и разбираеми на всички нива в организацията; 
- реалистични, т.е да са изпълними; 
- дефинирани във времето - с определени крайни срокове. 

Предпоставка за постигане целите на организацията е планирането, 
управлението и отчитането на публичните средства. Ръководителите следва да 
осигурят система за планиране, управление и отчитане на публичните средства, по 
начин, който да дава разумна увереност за постигане целите на организацията. 

Важен фактор за осъществяване на дейността на организацията и постигането на 
нейните цели е ефективното управление на персонала и поддържане нивото на 
компетентността му. Ефективното управление включва наличието на политики и 
практики, свързани с назначаването, въвеждането, обучението, оценката, съветването, 
повишаването, заплащането и служебната/трудовата дисциплина на персонала. 

Съществен елемент от контролната среда е съществуването на подходяща 
организационна структура. Структурата на една организация може да се определи като 
рамка, в която се планират, изпълняват, контролират и отчитат дейностите за постигане 
на определените цели. Тя трябва да е изградена по начин, който избягва дублиране на 
функции и липса на отговорни за определената дейност структури/служители. 

Управленската отговорност на ръководителите включва и задължението им да 
въведат и осигурят адекватното функциониране на дейността по вътрешен одит в 
организацията, в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор. 

От особена важност са действията на ръководителите, насочени към 
установяване на административни слабости, пропуски и нарушения, които създават 
предпоставки за корупция, измами и нередности. С цел минимизиране на тези рискове 
ръководителите следва да осигурят прилагането на ефективни вътрешни правила, 
процедури и дейности за разкриване, регистрация, докладване, проверка и 
предприемане на действия/мерки за предотвратяване и/или коригиране на допуснатите 
несъответствия. В случаите, когато дейността на съответната организация има 
отношение към финансовите интереси на ЕО, вътрешните правила следва да уреждат 
изрично и процедура за докладване на констатираните измами и нередности, засягащи 
тези финансовите интереси, на националната координационна структура AFCOS. 

Същността и основните изисквания към контролната среда като елемент на 
финансовото управление и контрол са посочени в Раздел III, точка 1 от методическите 
насоки, издадени на основание чл. 10, ал. 3 от ЗФУКПС. 

2. Управленската отговорност и управлението на риска 

Следващ елемент на финансовото управление и контрол е управлението на 
риска. Цялостният процес по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, 
които могат да повлияят върху постигане на целите на организацията и въвеждането на 
необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно 
приемливо равнище се нарича управление на риска. 



Управлението на всички организации включва постигането на целите. По 
принцип целта на организациите от публичния сектор е да се предостави услуга или да 
се осигури постигането на полезен резултат в интерес на обществото. Организациите се 
сблъскват с множество рискове, които могат да повлияят на постигането на целите им. 
Отговорност на ръководителите е да идентифицират рисковете, да се оценят 
вероятността от настъпването им и техните последици и да решат какви действия да 
бъдат предприети, за ограничаване на рисковете до приемливо ниво. 

Добрите практики сочат, че процесът по управление на риска трябва да бъде 
неотменна част от процеса на управление, а не нещо, което се добавя на по-късен етап. 
По този начин ръководителите създават условия за оценка, подреждане на рисковете по 
приоритети и взема решение преди осъществяване на дейността. 

В изпълнение на управленската си отговорност ръководителите трябва да 
въведат система за идентифициране, оценка и управление на рисковете, застрашаващи 
постигането на целите на организациите. 

Същността на процеса по управление на риска и основните изисквания към него 
са посочени в Раздел III, точка 2 от методическите насоки, издадени на основание чл. 
10, ал. 3 от ЗФУКПС. 

 
3. Управленската отговорност и контролните дейности 

Контролните дейности като елемент на финансовото управление и контрол 
включват политиките, правилата, процедурите и дейностите, насочени към намаляване 
на рисковете за постигане на целите на организацията и допринасящи за изпълнение 
решенията на ръководителите. 

Ръководителите на организациите, в зависимост от идентифицираните рискове 
определят колко и какви контролни дейности да бъдат въведени в една организация. 
Контролните дейности трябва да са адекватни и разходите за осъществяването им не 
трябва да превишават очакваните от тях ползи. 

В член 13, алинея 3 на ЗФУКПС са регламентирани задължителните контролни 
дейности, които трябва да се създадат и прилагат в организациите от публичния 
сектор. За минимизирането на рисковете и постигане на целите на организациите от 
публичния сектор, ръководителите могат да въведат и други контролни дейности, в 
зависимост от спецификата на дейността на съответната организация. 

Контролна дейност, изисквана от ЗФУКПС, е въвеждането на правила и 
процедури, осигуряващи опазване на активите и информацията на организацията от 
погиване, кражба, непозволен достъп и злоупотреба. Тази контролна дейност намалява 
значително риска от неоторизирано използване на активите или загубата им. С тези 
правила и процедури следва да е запознат целия персонал на организацията. 

Друг вид контролна дейност, определена от закона като задължение на 
ръководителите, е разделянето на отговорностите по начин, който не позволява един 
служител да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол, с 
цел минимизиране на рисковете от грешки, злоупотреби, нередности и нарушения. 
Разделянето на отговорностите изисква ръководителите да въведат писмени политики 
и процедури, и да създадат необходимата организация, чрез която да се предотврати 
възможността едно лице или структура да контролира всички ключови дейности и 
процеси в организацията. 

Ръководителите следва да осигурят пълно, вярно, точно и своевременно 
осчетоводяване на всички операции. Тяхна отговорност е да обезпечат извършването 
на счетоводните операции в организацията в съответствие с изискванията, установени 
в нормативните актове и в утвърдените вътрешни правила /процедури, свързани с 
осчетоводяването и отразяващи спецификата на съответната организация. 



Обхвата и основните изисквания към регламентираните от ЗФУКПС контролни 
дейности, са посочени в Раздел III, точка 3 от методическите насоки по елементите на 
финансовото управление и контрол, издадени на основание чл. 10, ал. 3 от закона. 

4. Управленската отговорност и информацията и комуникацията 

В изпълнение на управленската си отговорност ръководителите следва да 
изградят и прилагат надеждни системи за информация и комуникация, включващи 
документиране на всички операции и действия и осигуряване на проследимост на 
процесите в организацията. 

Този елемент на финансовото управление и контрол включва и задължението на 
ръководителите да се отчитат и ежегодно да докладват на министъра на финансите за 
състоянието на системите за финансово управление и контрол, в ръководената от тях 
организация. Отчетността и докладването за състоянието на системите за финансово 
управление и контрол в организациите по чл. 2, ал. 2 от ЗФУКПС, с изключение на 
Висшия съдебен съвет и Сметната палат, се извършва при условията и по реда на 
наредбата, приета от Министерския съвет на основание чл. 8, ал. 2 от ЗФУКПС. 

Информацията и комуникацията, като елемент на финансовото управление и 
контрол, се разглежда подробно в Раздел III, точка 4 от методическите насоки по 
елементите на финансовото управление и контрол, издадени на основание чл. 10, ал. 3 
от ЗФУКПС. 

5. Управленската отговорност и мониторинга 

Сред елементите на финансовото управление и контрол се включва и 
мониторинга. Той представлява цялостен преглед на дейността по финансово 
управление и контрол в организацията и има за цел да гарантира, че механизмите за 
контрол функционират според предназначението си и, че се променят по подходящ 
начин при промени в условията. Ръководителите следва да осигурят текущо 
наблюдение и актуализиране на системите за финансово управление и контрол, 
докладване на резултатите от наблюдението и предприемане на мерки за подобряване. 

Когато е необходимо, ръководителите следва да осигурят извършването на 
специални оценки, насочени към адекватността и ефективността на системите за 
финансово управление и контрол. 

Същността, формите на мониторинг и основните изисквания към този процес са 
дадени в Раздел III, точка 5 от методическите насоки по елементите на финансовото 
управление и контрол, издадени на основание чл. 10, ал. 3 от ЗФУКПС. 

IV. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

В тези указания е включен списък с изисквания, съобразени с разпоредбите на 
ЗФУКПС, за изпълнението на които ръководителите на организации в публичния 
сектор носят управленска отговорност. Списъкът с изискванията е свързан с петте 
компонента, описани в част III на указанията. Същността и съдържанието на 
елементите на финансовото управление и контрол са подробно обяснени в 
методическите насоки, издадени на основание чл. 10, ал. 3 от ЗФУКПС. 

На ръководителите в организациите от публичния сектор се препоръчва да 
предприемат следните стъпки, за да изпълнят посочените по-долу изискванията: 



- да извършат преглед на съществуващите в организациите политики, процедури 
и практики за съответствието им с основните изисквания, посочени в ЗФУКПС и 
настоящите указания; 
- да разработят план за действие, с конкретни, реалистични срокове за 
изпълнение, в случаите, когато са установени несъответствия/пропуски или текущото 
състояние на системите за финансово управление и контрол в организацията е 
неудовлетворително. Целта на включените в плана действия е актуализиране на 
съществуващите политики, процедури и практики и привеждането им в съответствие с 
изискванията, посочени в ЗФУКПС и тези указания. 
- да изискват становището на вътрешните одитори относно степента на 
изпълнение на посочения по-горе план за действие и за адекватността на направените 
промени. 

Всеки ръководител на организация от публичния сектор във връзка с 
управленска отговорност, която носи следва: 

1. Да определи в стратегически план целите, представляващи дългосрочните 
приоритети на организацията. Стратегическите цели трябва да са съобразени с целите и 
задачите, заложени в законите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи 
дейността на организацията, в икономическата програма на правителството, в 
национални стратегии, в приети от съответните общински съвети, стратегии, прогнози 
и програми за развитието на общините и др. 
2. Да определи оперативните цели на организацията, структурирани в оперативен 
план, които да подпомагат постигането на стратегическите цели; 
3. Да запознае служителите в организацията със стратегическите и оперативните 
цели и утвърдените планове и да определи конкретни срокове за постигането на целите 
и показатели за отчитане на постигнатите резултати; 
4. Да осигури функционирането на система за ефективно планиране, управление и 
отчитане на изпълнението на резултатите и разходването на публичните средства; 
5. Да осигури обвързаност между процесите на целеполагане и планиране на 
ресурсите; 
6. Да осигури контрол върху разходването на публичните средства в съответствие 
с принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност; 
7. Да изгради системи за управление и развитие на персонала и поддържане 
нивото на компетентността му; 
8. Да осигури извършването на периодична оценка на организационната структура, 
с оглед нейното адаптиране към променящите се условия; 
9. Да осигури въвеждането и адекватното функциониране на вътрешен одит в 
организацията в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния 
сектор; 
10. Да разработи и въведе вътрешни процедури, включващи система от превантивни 
мерки, система за проверка на сигнали за корупция и за наличие на индикатори за 
измами и нередности, тяхното разкриване и регистрация и система за отчитане и 
докладване от всички служители на констатираните несъответствия; 
11. Да разработи и въвеждане на процедури за незабавно докладване от вътрешния 
одит, в съответствие с чл. 30 от ЗВОПС, за установяване на индикатори за наличие на 
измами, когато дейността на организацията има отношение към финансовите интереси 
на ЕО; 
12. Да въведе система за контрол и да осъществява мониторинг върху процедурите за 
определяне на изпълнители в резултат на обществени поръчки, търгове или конкурси; 



13. Да осигури адекватно разделяне на задълженията между служителите и структурите 
в организацията, а също и разделянето на отговорностите по вземане на решение, 
осъществяване на контрол и изпълнение. Това разделяне трябва да бъде 
регламентирано от вътрешни писмени правила. В организациите, където разделянето 
на задълженията по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение е 
невъзможно, следва да се въведат допълнителни контролни дейности. 
14. Да утвърди етичен кодекс/етични правила за поведение на служителите, който да 
съответства на общоприетите правила за поведение и на спецификата на организацията 
и да осъществява контрол върху спазването им; 
15. Да осигури разработването на политики, вътрешни правила и процедури за 
финансово управление и контрол, в съответствие с изискванията, посочени в ЗФУКПС, 
в методическите насоки по чл. 10, ал. 3 от закона и да доведе до знанието на персонала 
разработените документи и предвиди механизъм за своевременното им актуализиране; 
16. Да осигури наличието и функционирането на надеждна система за управление на 
риска, изградена въз основа на утвърдена стратегия за управление на риска и да 
извършва редовен преглед на стратегията; 
17. Да се увери, че въведените в организацията контролни дейности са подходящи, 
ефективни по отношение на разходите, изчерпателни, разумни и са свързани с 
постигане на цели на организацията; 
18. Да създаде необходимата организация за достъп до активите и информацията в 
организацията само на оторизирани лица, да осигури тяхното физическо опазване и да 
идентифицира критични/много важни за организацията активи и информация или 
такива, особено уязвими от гледна точка на загуби, кражба или неоторизиран достъп и 
да въведе строг контрол върху ползването и разпореждането с тях; 
19. Да осигури пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции 
в съответствие с установените нормативни изисквания; 
20. Да организира изграждането и функционирането на информационна система, която 
да осигурява своевременно и точно регистриране на данните, свързани с дейността на 
организацията и да позволява движение на необходимите за ефективното управление 
информационни потоци по вертикала и по хоризонтала на йерархията; 
21. Да въведе с вътрешни правила система за документиране и архивиране и 
изискванията към нея, включително за изграждането на одитна пътека; 
22. Да отчита и ежегодно да докладва на министъра на финансите за състоянието на 
финансово управление и контрол в организацията, по реда и в сроковете, определени с 
наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗФУКПС; 
23. Да извършва периодично наблюдение на дейностите и данните, свързани с 
финансовото управление и контрол; 
24. Въз основа на информацията, събрана при упражнявания мониторинг, да 
предприема подходящи мерки за поддържане и подобряване на адекватността и 
ефективността на системите за финансово управление и контрол. 

V. РОЛЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО ХАРМОНИЗИРАЩО ЗВЕНО ЗА 
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ - МИНИСТЕРСТВО НА 
ФИНАНСИТЕ 

Тези указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите 
от публичния сектор са разработени от Централното хармонизиращо звено за 
финансовото управление и контрол (ЦХЗФУК), което съгласно чл. 16, ал. 2 от 
ЗФУКПС, подпомага министъра на финансите за изпълнение на задачите му, свързани 
с координация и хармонизация на финансовото управление и контрол в организациите 
по чл. 2 от закона. 



Освен дейностите, свързани с разработването на методология, ЦХЗФУК 
осъществява системно наблюдение по прилагането на изискванията, посочени в 
ЗФУКПС и издадените въз основа на него актове, систематизира и обобщава 
постъпилата на основание чл. 8 от закона информация за състоянието на системите за 
финансово управление и контрол в организациите от публичния сектори и подготвя 
годишния доклад за състоянието на финансовото управление и контрол по чл. 20 от 
ЗФУКПС. 

Централното хармонизиращо звено за финансово управление и контрол 
извършва също проучване и анализ на нуждите от обучение в областта на вътрешния 
контрол. Въз основа на тези проучвания ЦХЗФУК подготвя, организира и провежда 
обучения за ръководителите и служителите от организациите от публичния сектор по 
теми, свързани с управленската отговорност и елементите на финансовото управление 
и контрол. 

Въпроси във връзка с прилагането на тези указания, както и предложения за 
тяхното актуализиране и доразвиване, а също и за провеждане на обучения в тази 
област, следва да бъдат отправяни към отдел „Централно хармонизиращо звено за 
финансово управление и контрол" на дирекция „Вътрешен контрол" в Министерството 
на финансите. www.minfin.bg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Системата е разработена от Министерство на финансите 
 


