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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

ИА СОСЕЗФ 

 

 

ДОКЛАД 
 

от проведена самооценка по прилагане на инструмента за организационно 

съвършенство 

обща рамка за оценка CAF 2013 в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на 

средствата от европейските земеделски фондове“ 

 

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове“ /ИА СОСЕЗФ/ е създадена с Постановление № 89 на Министерския 

съвет от 18 април 2016 година. С Решение № 223 на Министерския съвет от 2017 г. ИА 

СОСЕЗФ е определена за Одитен орган по Програмата за морско дело и рибарство 2014-

2020 г. (ПМДР).  

Основна цел на ИА СОСЕЗФ е да защитава финансовите интереси на Република 

България и Европейския съюз, посредством осъществяване функции на Сертифициращ 

орган за средствата от европейските земеделски фондове и Одитен орган по Европейския 

фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

Основните функции на ИА СОСЕЗФ са: 

1. Осъществяване функции на Сертифициращ орган по Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР), включващи проверка за: 

1.1 изпълнение на критериите за акредитация; 

1.2 установяване доколко процедурите на Разплащателната агенция дават разумни 

гаранции, че   разходите, начислени по сметките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са 

извършени при спазване на правото на Европейския съюз и че препоръките за 

подобряване са формулирани и приложени; 

1.3 съответствието на годишните счетоводни отчети, посочени в чл. 29 от 

Регламент за изпълнение (ЕС)№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №1306/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции 

http://www.caaf.bg/
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и други органи, финансово управление, уравняването на сметките, правилата за 

проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 255, 28.08.2014 г.), наричан 

по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014", с водените от 

Разплащателната агенция счетоводни книги и документи; 

1.4 верността, изчерпателността и точността на отчетите за разходи и 

интервенционни операции, и отразяват операциите, финансирани за сметка на 

ЕФГЗ и ЕЗФРСР; 

1.5 защитата на финансовите интереси на Европейския съюз по отношение на 

направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, 

както и сумите за получаване. 

2. Изпълнение функциите на одитен орган по ЕФМДР, включващи 

удостоверяване на: 

2.1 адекватността и ефективността на системите за управление и контрол на 

одитираните организации; 

2.2 точността, верността и пълнотата на годишните сметки и представените на 

Европейската комисия финансови отчети и декларации на одитираните 

организации; 

2.3 наличието и коректността на националния съфинансиращ елемент; 

2.4 съответствие на операциите с критериите на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), съфинансирана от ЕФМДР, националното 

законодателство и сключения договор; 

2.5 съответствието на плащанията на бенефициентите с националното 

законодателство, както и с действащото законодателство на Европейския съюз 

от момента на неговото прилагане в Република България. 

3. Изготвяне и представяне на Европейската комисия становища, изготвени съгласно 

Международните  одиторски стандарти, както и на доклади с констатации за 

одитирания период; 

4. Изготвяне на допълнителни доклади след искане и указания на Европейската 

комисия, съответно на Компетентния орган. 

Изпълнителният директор на ИА СОСЕЗФ със заповед № РД-83 от 05.07.2019 г. 

определи екип за внедряване на CAF в Агенцията, който да извърши самооценката и да 

представи доклад за резултатите.  

Екипът е в състав:   

1. Теодора Чавдарова, главен секретар и ръководител на екипа; 
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2. Бисер Радков, директор на дирекция „Одитни дейности по европейските 

земеделски фондове“ и ръководител на екипа; 

3. Йордан Кънчев, директор на дирекция „Одитни дейности по Европейския  фонд за 

морско дело и рибарство“; 

4. Десислава Колева-Чолакова, държавен одитор в дирекция“ Одитни дейности по 

Европейския  фонд за морско дело и рибарство“; 

5. Мартин Маринов, главен юрисконсулт в дирекция „Финансово-стопанска и 

административно-правна дейност“; 

6. Катя Спасова, главен експерт в дирекция „Финансово-стопанска и 

административно-правна дейност“; 

7. Неби Кехая, главен експерт в дирекция „Финансово-стопанска и административно-

правна дейност“; 

В края на месец септември 2019 г. бе проведено обучение на участниците в екипа по 

самооценката, а периодът на извършването й беше октомври – декември 2019 г. Мерките 

и планът за подобрение бяха обсъдени през м. декември 2019 г.   

Екипът по самооценката събра доказателства, които да подкрепят отделните части на 

модела и да служат за ориентир при оценката на работата и резултатите на ИА СОСЕЗФ 

по всички 9 критерия и 28 подкритерии на Модела.  

Консултант в процеса беше Николай Гетов – директор на дирекция "Стратегическо 

планиране и управление на промяната" в Централно управление на Национална агенция за 

приходите, който има практически опит по внедряването и прилагането на CAF.  

Екипът подготви списък от доказателства, заедно с копия на документите, които ги 

подкрепят, като ги използваше по време на процеса на самооценката. Екипът проведе две 

общи срещи, като между тях всеки член на екипа работеше самостоятелно. Всеки от 

членовете на екипа попълни своя формуляр за самооценка с мнението си за силните 

страни и областите на подобрение за работата на ИА СОСЕЗФ, като предложи мерки за 

подобрение. Всички констатации бяха обсъдени и мненията бяха консолидирани около 

заключения и мерки, подкрепени от всички.   

Екипът избра класическата форма на точкуване, която е препоръчителна за използване 

при първа самооценка от администрациите. Всеки от членовете на екипа постави своите 

оценки по всички критерии и подкритерии на Модела. Накрая на обща среща бяха 

обсъдени поставените оценки, заедно с мотивите за това и екипът се обедини върху общи 

оценки, вземайки предвид аргументите и допълнителни доказателства там, където имаше 

различни мнения. 

Портфолиото от доказателства се събира и използва само в електронен формат. 

http://www.caaf.bg/
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Резултати от самооценката  
Критерий 1:  ЛИДЕРСТВО  

Подкритерий 1.1. Определя насоката за развитие на организацията чрез разработване на 

нейната мисия, визия и ценности 

Силни страни: 

1. Разработен стратегически план и 

едногодишни оперативни планове 

/ежегодни цели на администрацията/, в 

които се посочват конкретните цели, 

дейности, срокове, очаквани резултати и 

индикатори за изпълнение; 

2. Етични правила за поведение на 

служителите; 

3. Разработена Стратегия за управление на 

риска и създаден  Консултативен съвет 

за управление на риска (КСУР); 

4. Антикорупционни правила за работа в 

организацията; 

5. Стратегическият и Оперативният план, 

както и Антикорупционни правила са 

публикувани на страницата на 

агенцията. 

Области за подобрение  

1. Познаването на вътрешно-ведомствената 

уредба от ръководителите и служителите 

в агенцията; 

2. Екипът свързан с подготовката, прегледа 

и оценката на стратегическите 

документи. 

 

 

 

Доказателства: 

1. Стратегически и оперативен план; 

2. Поддържане на сайта с актуална информация; 

3. Достъпна за всички служители папка на сървъра с всички вътрешни документи; 

4. Доклади и протоколи от заседания на КСУР; 

5. Етични правила на служителите в ИА СОСЕЗФ (Заповед № РД-47/28.03.2017 г. на 

изпълнителния директор); 

6. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури и докладване при 

откриване и/или наличие на информация за допуснати злоупотреби, нередности, измами, 

грешки и други в ИА СОСЕЗФ (Заповед № РД-68/17.11.2016 г. на изпълнителния 

директор); 

7. https://www.caaf.bg/strategiceski-i-operativen-plan-na-ia-sosezf. 

Предложение за мерки: 

1. Създаване на механизъм за проверка доколко  вътрешно-ведомствената уредба в 

организацията се познава и споделя от ръководството и служителите; 

2. Включване на повече служители при разработването на вътрешните правила на Агенцията. 

 

Критерий 1:  ЛИДЕРСТВО  

Подкритерий 1.2. Управлява организацията, нейното изпълнение и непрекъснатото ѝ 

https://www.caaf.bg/strategiceski-i-operativen-plan-na-ia-sosezf
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усъвършенстване 

Силни страни: 

1. Създадена е подходяща организация за 

управление с ясно разписани функции и 

дейности на отделните дирекции; 

2. При вменяване на допълнителни 

функции на агенцията своевременно се 

правят необходимите промени в 

структурата и функциите на отделните 

дирекции; 

3. Съгласуване на целите на организацията 

със Стратегията за електронно 

управление; 

4. Въвеждане на подходящи мерки за 

предотвратяване и намаляване на 

инциденти с мрежовата и 

информационна сигурност; 

5. За управлението на проекти се включват 

служители с подходящ опит и 

квалификация; 

6. Ангажираност на лидерите за 

подобряване организацията на работата 

в Агенцията, чрез въвеждане на 

различни нови технологии; 

7. Агенцията е бенефициент по проект по 

ОПДУ;  

8. Агенцията е включена в системата за ел. 

обмен; 

9. Предприети са действия за  въвеждане 

на система за управление на качеството 

CAF; 

10. Има разработена Стратегия за 

управление на риска и е създаден  

Консултативен съвет за управление на 

риска. 

 

Области за подобрение  

1. Изискванията относно мрежовата и 

информационна сигурност; 

2. Комуникацията между ръководството и 

служителите, както и между отделните 

служители,; 

3. Измерване на ефективността на 

изпълнението на стратегическите и 

оперативни цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Устройствен правилник на ИА СОСЕЗФ; 

2. Сертификат ISO 27001:2013; 

3. Политика за информационна сигурност; 

4. Заповед за включване на служители в екип за управление на проект по ОПДУ; 

5. Заповеди за включване на служители за извършване на различни одити; 

6. Проведени ОП за осигуряване на необходимата техника и технологии;  

http://www.caaf.bg/
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7. ПМС № 89/18.04.2016 г.; 

8. ПМС № 258/20.11.2017 г.; 

9. Проект № BG05SFOP001-4.005-0004 „Осигуряване на ефективното функциониране на 

Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски 

фондове през периода 2019-2021“, финансиран по Оперативна програма „Добро 

управление“; 

10. Заповед № РД-16/21.02.2019 г. на изпълнителния директор за определяне на екип по 

управление на проекта; 

11. Стратегия за управление на риска, доклади  и протоколи от заседания на Консултативния 

съвет за управление на риска. 

 

Предложение за мерки: 

1. Запознаване на всички служители с изискванията относно мрежовата и информационна 

сигурност; 

2. Провеждане на ежеседмични срещи в дирекциите за обсъждане на текущи задачи, 

възникнали казуси или проблеми; 

3. Провеждане на срещи с изпълнителния директор в случай, че възникналите казуси или 

проблеми не са разрешени в дирекциите, но при задължителното присъствие на всички 

заинтересувани страни от агенцията и ръководството на съответната дирекция;  

4. Анализ и актуализиране на индикаторите за измерване на изпълнението на 

стратегическите и оперативни цели. 

 

Критерий 1:  ЛИДЕРСТВО   

Подкритерий 1.3. Мотивира и подкрепя хората в организацията и дава личен пример  

Силни страни: 

1. Насърчаване на култура непрекъснато 

учене и развитие на компетентности; 

2. Ръководство чрез личен пример и 

споделяне на опит; 

3. Делегиране на правомощия за 

изпълнение на определени задачи, но 

при наличие на механизми за отчетност;  

4. Провеждане на периодични срещи за 

сближаване на колектива; 

5. Възнаграждения на екипа по проекта по 

ОПДУ съобразно постигнатите 

резултати (верифицираните суми от 

исканията за плащане); 

6. Подпомагане на служителите при 

изпълнение на техните задължения и 

обсъждане със служителите на 

Области за подобрение  

1. Информиране на служителите по 

ключови въпроси свързани с 

организацията и очакваните резултати; 

2. Съвместни задачи между общата и 

специализираната администрация; 

3. Процесите за поддържане на 

мотивацията на служителите и 

насърчаване на личностното 

усършенстване; 

4. Обратна връзка за  работата на екипите и 

служителите;  

5. Търсене и вземане предвид мнението на 

служителите за подобряване на 

работните процеси. 
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възникнали казуси. 

7. Възнаграждаване на усилията на  

отделни служители чрез осигуряване на 

възможности за кариерно развитие и 

допълнително възнаграждение. 

 

Доказателства: 

1. Разработен Годишен план за обучение на служителите от Агенцията; 

2. Заповеди за делегиране на правомощия 

3. Сертификатите от обученията на отделните служители. 

4. Пълномощно № ИА-10/16.01.2018 г. 

5. Документи от проведени подбори за повишаване в длъжност 

6. Заповеди за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 

 

Предложение за мерки: 

1. Провеждане на срещи със служителите при необходимост от промяна в организацията и 

дейността на Агенцията; 

2. При възлагане на задачи за съвместно изпълнение между отделните дирекции да се отчита 

натовареността и определеният за отговорник ръководител да проследява и комуникира с 

ИД доколко отделните дирекции и служители се ангажират с изпълнението им; 

3. Провеждане на обучения за повишаване на груповата ефективност на служителите за 

постигане на стратегическите и оперативни цели на Агенцията; 

4. Доразвиване на системата за оценяване и повишаване на служителите, както и системата за 

разпределяне на ДВПР. 

 

Критерий 1:  ЛИДЕРСТВО   

Подкритерий 1.4. Управлява ефективни взаимоотношения с политическите власти и други 

заинтересовани страни 

Силни страни: 

1. Участва успешно в изпълнение на 

Програмата за управление на 

правителството съгласно нормативно 

определените функции на Агенцията; 

2. Поддържа на проактивни и постоянни 

взаимоотношения с политическите 

органи на изпълнителна  и 

законодателната власт, в т. ч. с МЗХГ, 

МС и др.; 

3. Участва в дейността на Института на 

вътрешните одитори в България и други 

професионални организации; 

4. Има сключени споразумения за 

Области за подобрение  

1. Осигуряване на необходимите ресурси 

за ефективно функциониране; 
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партньорство с публични органи във 

връзка с дейността на ИА СОСЕЗФ; 

 

 

Доказателства: 

Споразумение № Д-7/21.08.2017 г.- КПКОНПИ; 

Споразумение № Д-9/04.07.2019 г.- ИПА; 

Договор № Д-11/19.07.2019 г.- Стопанска академия – Свищов; 

Споразумения с ИА ОСЕС, БАБХ, ПМС - член на  Съвета АФКОС, ПМС – участва в 

Консултативен съвет по вътрешен контрол към министъра на финансите, заповеди за участие в 

работни групи за разработване на програмите, финансирани от европейски фондове за следващия 

програмен период 2021 – 2027 г., кореспонденция с МС и МЗХГ за становища по стратегически 

документи, изслушване в  КЕВКЕФ към Народното събрание. 

Предложение за мерки: 

 

  

Критерий 2: СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ 

Подкритерий 2.1. Събира информация за настоящите и бъдещите потребности на 

заинтересованите страни, както и релевантната управленска информация. 

Силни страни: 

1. Изпълняване на указанията на ЕК при 

извършване на сертификационния одит; 

2. Запознаване на служителите с 

указанията на ЕК; 

3. Индивидуализиране на потребителите от 

дейността на агенцията; 

4. Всички промени в нормативни актове, 

касаещи дейността на агенцията се 

вземат в предвид, като за изясняване на 

част от тях се провеждат обучения; 

5. Идентифицирани са всички 

заинтересовани страни – потребители на 

информацията от одитните доклади и 

служителите са запознати; 

6. Редовно се събира и анализира 

информацията, която оказва влияние 

върху дейността и е необходима за 

вземане на  управленски решения; 

7. Ефективно се управляват рисковете в 

организацията, чрез предприемане 

своевременно на необходимите 

корективни действия. 

8. Непрекъснато следене  на промените в 

Области за подобрение  
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нормативна уредба, технологично 

развитие и др. фактори, касаещи 

агенцията и последващи актуализации и 

изменения във вътрешните правила. 

 

Доказателства: 

1. Доклади от заседания на Консултативния съвет за управление на риска; 

2. Одитни доклади; 

3. Документи за закупен софтуер и хардуер. 

Предложение за мерки: 

 

Критерий 2: СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ 

Подкритерий 2.2. Разработва стратегия и планиране въз основа на събраната информация 

Силни страни: 

1. Разработен Стратегически и Оперативен 

план; 

2. Разработени годишни и средносрочни 

бюджетни прогнози; 

3. Годишните бюджетни прогнози се 

актуализират два пъти годишно, а 

средносрочната един път годишно; 

4. Всички известни разходи се залагат в 

бюджетните годишни прогнози. 

5. Извършва се анализ ежегодно на  

Стратегическия план и при 

необходимост се актуализира.  

Области за подобрение  

1. Инициативи за социална отговорност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Стратегически и Оперативен план;  

2. Годишни и средносрочни бюджетни прогнози. 

 

Предложение за мерки: 

1. Насърчаване на инициативи за социална отговорност. 

 

Критерий 2: СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ 

Подкритерий 2.3. Комуникира и изпълнява стратегията и плановете в рамките на цялата 

организация и регулярно ги преглежда  

 

Силни страни: 

1. Разработване стратегически и 

оперативен план; 

2. Разработване на наръчници за работа на 

одитните дирекции с цел постигане на 

Области за подобрение  

1. Методи за ефективна комуникация на 

целите и планове на всички нива.  

2. Задържане и подобряване на 

административния капацитет. 

http://www.caaf.bg/
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стратегическите и оперативните цели; 

3. Своевременно извършване на 

реорганизация на структурата; 

4. Заложените цели от оперативния план, 

като обмяна на опит и добри практики с 

главни дирекции от Европейската 

комисия и сертифициращите/одитните 

органи от други страни, се реализират 

чрез обучения и посещаване на 

семинари в чужбина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Стратегически и оперативен план; 

2. Наръчници за работа на дирекциите ОДЕФМДР, ОДЕЗФ. 

3. Устройствен правилник 

4. Годишен доклад за сертифициране на финансовия отчет във връзка с разходите по линия 

на ЕФГЗ/ЕЗФРСР на РА BG01; 

5. Годишен контролен доклад по ПМДР; 

6. Командировките в чужбина и анкети за удовлетвореност; 

7. Одитна стратегия,  План за одитната дейност, заповеди за извършване на одити и 

определяне на одитни  екипи, длъжностно щатно разписание, деловодна система     

 

Предложение за мерки: 

1. Подобряване на работния микроклимат и системата за разпределяне на ДВПР. 

 

Критерий 2: СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ 

Подкритерий 2.4. Планира, въвежда и оценява иновации и промени 

Силни страни: 

1. Използване на специализирани одитни 

софтуерни продукти и хардуер;  

2. Използване на дронове при извършване на 

теренни проверки на място на труднодостъпни 

и големи площи за измерване;  

3.  Използване на  GPS устройства при  

извършване теренни проверки на място за 

идентифициране на проверяваните парцели и 

измерване на площите. 

4. Използване на специализирани 

геопространствени софтуери за обработка на 

Области за подобрение  

1. Обучения на новопостъпилите 

служители за работа със 

специализираните софтуери и 

устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ       

 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

„СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ“ 

 
 

 

 

гр.София,1000                                           тел:(+3592 )9434383                                                                     web: www.caaf.bg 

бул. „Витоша“ 15                                  факс:(+3592 )9434383                                                                    e-mail: ia@caaf.bg 

карти  и географски изображения QGIS и 

Sentinel; 

 5. Използване на Автоматичен електронен 

обмен и система за електронно връчване;  

6. Програми за повишаване на екипната 

ефективност; 

7. Доброволно участие в проект за цялостно 

управление на качеството в организацията. 

Доказателства: 

1. Налични софтуерни продукти и хардуер; 

2. Доклади от участие в технически срещи и обучения. 

Предложение за мерки: 

1. Организиране на подходящи обучения на новопостъпилите служители за работа със 

специализираните софтуери и устройства. 

 

 Критерий 3: ХОРА 

Подкритерий 3.1. Планира, управлява и подобрява човешките си ресурси по прозрачен 

начин и в съответствие с процеса на стратегическо планиране 

Силни страни: 

1. Редовно се анализират нуждите от 

човешки ресурси за постигане целите на 

Агенцията, като се предприемат стъпки 

за промяна в УП и организационната 

структура; 

2. Разработени вътрешни правила за 

заплатите на служителите в ИА 

СОСЕЗФ; 

3. Разработени вътрешни правила за 

работното време и пропускателния 

режим, с осигурена възможност за 

гъвкаво работно време; 

4. Осигурен баланс между жени и мъже на 

работното място, културното 

многообразие и заетост на хората с 

увреждания; 

5. Конкурсно начало при назначаване на 

служители в администрацията; 

6. Възможност за кариерно развитие; 

7. Разработени вътрешни правила за 

организация на дейностите по 

управление на човешките ресурси и 

Области за подобрение  

1. Системата за определяне на 

възнагражденията и изпълнение на 

длъжността; 

2. Обучение и развитие на служителите и 

отчитане на ефективността от 

проведените обучения; 

3. Насърчаването на ангажираността, 

мотивацията и задържането на 

служителите в Агенцията; 

4. Разпределението на задачите и 

отговорностите в Агенцията; 

5. Административния капацитет на 

агенцията в областта на 

информационните технологии; 

6. Потенциала на съществуващите 

служители. 
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вътрешен ред в ИА СОСЕЗФ; 

8. Разработени вътрешни правила за 

организацията на деловодната дейност, 

документооборота и контрола по 

изпълнението на задачите в ИА 

СОСЕЗФ. 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Устройствен правилник; 

2. Длъжностно и поименно разписание; 

3. Протоколи от комисии за назначаване на персонал; 

4. Заповеди за повишаване на служителите; 

5. Заповед № РД-6/16.01.2019 г. на изпълнителния директор за утвърждаване на вътрешни 

правила за заплатите; 

6. Заповед № РД-143/30.11.2018 г. на изпълнителния директор за утвърждаване на вътрешни 

правила за деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение на задачите; 

7. Заповед РД-83/29.11.2016 г. на изпълнителния директор за организация на дейността по 

управление на човешките ресурси и вътрешния ред; 

8. Длъжностни характеристики и работни планове; 

9. Сертификация по ИСО 27001; 

10. Обучени вътрешни одитори за мрежова сигурност по стандарта 27001. 

11. Документи от проведени конкурси; 

12. Вътрешни подбори; 

13. Процедури за мобилност по Закона за държавния служител. 

 

Предложение за мерки: 

1. Актуализиране на вътрешните правила по УЧР; 

2. Внедряване на практика за индивидуални планове на обучение и развитие на служителите 

и отчитане на ефективността от проведените обучения; 

3. Осигуряване на обратна връзка от служителите относно системата за определяне на 

възнагражденията и разпределяне на ДВПР; 

4. Периодично разглеждане и актуализиране на длъжностни характеристики с цел правилно и 

ефективно разпределение/преразпределение на задълженията и отговорностите между 

отделните длъжности за изпълнение на целите на структурното звено и на Агенцията като 

цяло; 

5. Въвеждане на система за събиране на предложения и идеи за подобряване на работата на 

организацията като цяло; 

6. Определяне на служител, който да осъществява функции в областта на информационните 

технологии. 
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Критерий 3: ХОРА 

Подкритерий 3.2. Идентифицира, развива и използва компетенциите на служителите като 

съгласува индивидуалните цели с тези на организацията 

Силни страни: 

1. Утвърден Годишен план за обучение на 

служителите; 

2. Провеждане на обучение в страната и 

чужбина с цел повишаване знанията и 

уменията на служителите; 

3. Въведена практика за гъвкаво работно 

време; 

4. Награда от ИПА за добри практики в 

категория „Управление на хора“ 

5. Разработени и утвърдени длъжностни 

характеристики;  

6. Командирован служител в одита на ЕК; 

7. Разработени вътрешни правила за 

организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за 

установяване конфликт на интереси в 

ИА СОСЕЗФ; 

8. Вътрешна мобилност между отделните 

дирекции. 

Области за подобрение  

1. Оценка на ефекта от проведените 

обучения; 

2. Планове за обучение и развитие на 

служителите; 

3. Въвеждащо обучение на ново 

постъпилите служители. 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Годишен план за обучение на служителите; 

2. Доклади от обучения, сертификати и материали; 

3. Заповеди за включване в екипи за извършване на различни одити; 

4. Утвърдени длъжностни характеристики; 

5. Подадените от служителите заявления за работа при условията на работно време с 

променливи граници; 

6. Заповед № РД-129/23.10.2018 г. на изпълнителния директор за утвърждаване на вътрешни 

правила за организацията и реда за извършване на проверки на декларациите и за 

установяване на конфликт на интереси. 

 

Предложение за мерки: 

1. Да се въведат последващи анкети относно ефективността и практическото приложение на 

знанията, придобити в резултат на обучения; 

2. Разработване на личните планове за обучение на служителите в съответствие с мисията на 

Агенцията и постигане на целите; 

3. Вземане под внимание личните планове при подготовка на годишните планове за обучение 

и разширение на обхвата и тематиката; 

4. На всеки новопостъпил служител в агенцията, който няма опит да му се определи 

http://www.caaf.bg/
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служител (ментор), който да отговаря за обучението му и въвеждането му в работата на 

агенцията за определен срок. 

Критерий 3: ХОРА 

Подкритерий 3.3. Ангажира служителите чрез създаване на условия за открит диалог и 

предоставяне на правомощия, подкрепящи техния успех 

Силни страни: 

1. Възможност за работа на непълно 

работно време; 

2. Назначаване в администрацията на хора 

с увреждания; 

3. Възможност за ползване на отпуск по 

майчинство и бащинство; 

4. Отлични условия за работа по 

отношение ресурсна обезпеченост; 

5. Осигурени годишни безплатни 

медицински прегледи на служителите. 

6. Провеждане на обучения с цел 

подобряване на екипната ефективност. 

7. Служителите и ръководителите 

комуникират с цел предприемане на 

действия за изпълнение на задачите. 

 

Области за подобрение  

1. Комуникация между служителите и 

ръководството; 

2. Мотивиране на служителите към 

проактивен подход за генериране на 

идеи и предложения за  подобряване на 

резултатите от дейността.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Заповед № ЧР-91/30.09.2019 г.; 

2. Заповед № ЧР-80/07.06.2019 г.; 

3. Проведени оперативки, комуникация по електронна поща и др.; 

4. Доклади от Службата по трудова медицина; 

5. Договори за извършване на профилактични медицински прегледи на служителите. 

 

Предложение за мерки: 
1. Провеждане на регулярни срещи със служителите и създаване на възможности за открит 

диалог на служителите с ръководството; 

2. Служителите да дават анонимни оценки за работата на преките ръководители и 

изпълнителния директор два пъти годишно чрез попълване на анкетни карти. 

3. Доразвиване на системата за оценяване и повишаване на служителите, както и системата 

за разпределяне на ДВПР. 

     

Критерий 4: ПАРТНЬОРСТВА И РЕСУРСИ 

Подкритерий 4.1. Развива и управлява партньорства със съответните организации 

Силни страни: 

1. Сключени са споразумение за 
Области за подобрение  
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партньорство и сътрудничество с БАБХ 

и за достъп до Интегрираната 

информационна система ВетИС; 

2. Сключено са споразумение за 

партньорство и сътрудничество с 

идеална цел със СА „Д.А.Ценов“ гр. 

Свищов за ефективна професионална 

реализация на кадрите завършили 

Академията;  

3. Сключено са споразумение за 

партньорство и сътрудничество с 

КПКОНПИ; 

4. Обмен на добри практики между 

Агенцията и ОСЕС и други СО и ОО, 

използване на учене от добрия опит на 

другите (bench learning) и сравнителен 

анализ с най-добрите практики (bench 

marking). 

5. Възможност за дискусии със други 

сертификационни органи от ЕС през 

сайта на агенцията. 

6. ИА СОСЕЗФ е член  и участва в 

работата на  Съвета за координация в 

борбата с правонарушенията, засягащи 

финансовите интереси на  ЕС- АФКОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. https://www.caaf.bg/topics/cert; 

2. Договор ГД-6 от 18.04.2018 г.;  

3. Договор ГД-7 от 20.04.2018 г.; 

4. Договори ГД-11 и 12 от 13.08.2018 г.; 

5. Споразумение № Д-10/01. 06.2018 г. с БАБХ; 

6. Споразумение № Д-7/21.08.2017 г.- КПКОНПИ; 

7. Споразумение № Д-9/04.07.2019 г.- ИПА; 

8. Договор № Д-11/19.07.2019 г.- Стопанска академия – Свищов; 

9. Споразумение ПД-5 от 12.06.2017 г. с ИА ОСЕС; 

10. Протоколи  и работни документи от заседанията на Консултативен съвет по вътрешен 

контрол и на  Съвета АФКОС. 

Предложение за мерки: 

 

Критерий 4: ПАРТНЬОРСТВА И РЕСУРСИ 

Подкритерий 4.2. Създава и осъществява партньорства с гражданите/потребителите 

http://www.caaf.bg/
https://www.caaf.bg/topics/cert


 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ       

 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ  

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" 
 

 

16 
 

Силни страни: 

1. Възможност за подаване на жалби и 

сигнали от гражданите чрез сайта на 

Агенцията или специално поставена 

кутия за сигнали; 

2. Осигуряване на прозрачност чрез 

публикуване на сайта на годишни 

доклади за дейността на Агенцията; 

3. Провежда се  активна информационна 

политика, като на интернет сайта на 

Агенцията се публикува информация за 

структурата и дейността.  Публикуват 

се актуални новини. 

4. Анализира се информацията от ЕК във 

връзка с резултатите от проведените 

одитни мисии. 

 

 

Доказателства: 

1. https://www.caaf.bg/za-agenciata; 

2. https://www.caaf.bg/form/alert; 

3. https://www.caaf.bg/godisni-dokladi-za-deinostta-na-ia-sosezf 

 

Предложение за мерки: 

 

Критерий 4: ПАРТНЬОРСТВА И РЕСУРСИ 

Подкритерий 4.3. Управлява финансите 

Силни страни: 

1. Вътрешни правила за счетоводната 

политика на ИА СОСЕЗФ; 

2. Вътрешни правила за организация на 

бюджетния процес в ИА СОСЕЗФ; 

3. Вътрешни правила за реда за съставяне 

и движение на счетоводните и 

свързаните с тях документи и 

процедури в дирекция ФСАПД на ИА 

СОСЕЗФ; 

4. Утвърдена стратегия за управление на 

риска в ИА СОСЕЗФ; 

5. Определен Консултативен съвет по 

управление на риска; 

6. Периодични заседания на КСУР за 

актуализиране на риск-регистъра и 

Области за подобрение  

1. Осигуряване на бюджет за обезпечаване 

нуждите на агенцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caaf.bg/za-agenciata
https://www.caaf.bg/form/alert
https://www.caaf.bg/godisni-dokladi-za-deinostta-na-ia-sosezf
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идентифициране на рисковете; 

7. Периодично изготвяне на бюджетни 

прогнози; 

8. Вътрешно-компенсаторни корекции 

при недостиг на средства по даден 

бюджетен ред; 

9. Изготвяне на месечни, тримесечни и 

годишен отчет за извършените разходи 

по бюджета; 

10. Разработени вътрешни правила за 

осъществяване на предварителен 

контрол за законосъобразност и 

прилагане на системата на двоен 

подпис; 

11. Спазване на указания и актове на МФ и 

МЗХГ по отношение на изпълнението 

на годишния бюджет. 

12. Публикува се  информация за бюджета 

на Агенцията и  изразходването на 

европейски средства  по ОПДУ. 

 

 

Доказателства: 

1. Утвърдена стратегия за управление на риска; 

2. Заповед за определяне на КСУР; 

3. Доклади от заседания на КСУР; 

4. Представени бюджетни прогнози пред МЗХГ; 

5. Заповед за определяне на лица осъществяващи предварителен контрол за 

законосъобразност; 

6. Изготвена бюджетна прогноза; 

7. Изготвени финансови отчети; 

8. Заповед № РД-63/16.11.2016 г. за утвърждаване на вътрешни правила за организация на 

бюджетния процес 

9. ; 

10. Заповед № РД-31/27.01.2017 г. за утвърждаване на вътрешни правила за предварителен 

контрол за законосъобразност и прилагане на системата за двоен подпис; 

11. Заповед № РД-15/20.02.2019 г. за утвърждаване на вътрешни правила за счетоводната 

политика на ИА СОСЕЗФ; 

12. Издадени контролни листове за различните видове плащания; 

13. Изготвени докладни записки за извършване на разходи. 

Предложение за мерки: 

Критерий 4: ПАРТНЬОРСТВА И РЕСУРСИ 

Подкритерий 4.4 Управлява информация и знания 

http://www.caaf.bg/
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Силни страни: 

1. Папки в електронен и хартиен вариант 

с всички вътрешни правила достъпни за 

всички служители в Агенцията; 

2. Осигурен софтуер и хардуер за 

съхранение на информацията; 

3. Въведен стандарт ISO/IEC 27001:2013; 

4. Политики за информационна 

сигурност; 

5. Провеждане на вътрешни обучения с 

лектори-служители на агенцията. 

Области за подобрение  

1. Задържане и подобряване на 

административния капацитет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Вътрешни правила; 

2. Папки на сървъра; 

3. Сертификат ISO/IEC 27001:2013; 

4. Закупен софтуер и хардуер; 

5. Заповед № РД-97 от 31.07.2019 г. на изпълнителния директор за утвърждаване на 

политики по сигурността на информацията в ИА СОСЕЗФ. 

Предложение за мерки: 

1. Подобряване на работния микроклимат и системата за разпределяне на ДВПР 

Критерий 4: ПАРТНЬОРСТВА И РЕСУРСИ 

Подкритерий 4.5. Управлява технологии 

Силни страни: 

1. Технологиите се управляват в 

съответствие със стратегическите и 

оперативните цели. 

2. Осигурено е безопасно, ефективно и 

ефикасно използване на технологиите, с 

отделяне на специално внимание върху 

уменията на служителите. 

Области за подобрение  

1. Оценка на  използвания софтуер и 

хардуер; 

Доказателства: 

1. Налични софтуерни продукти и хардуер; 

2. Доклади от участие в технически срещи и обучения. 

Предложение за мерки: 

1. Да се прилага периодична оценка на използвания софтуер и хардуер. 

Критерий 4: ПАРТНЬОРСТВА И РЕСУРСИ 

Подкритерий 4.6. Управлява инфраструктурата 

Силни страни: 

1. Изградени нови, светли и модерно 

обзаведени офис помещения; 

Области за подобрение  

1. Използване на служебните автомобили 

и предоставената за ползване техника; 
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2. Наличие на нова система за 

пречистване на въздуха и нова 

климатична система; 

3. Наличие на нови автомобили за 

извършване на проверки на място; 

4. Ограничено използване на хартия и 

тонери в ежедневната работа; 

5. Изхвърляне на хартиените отпадъци в 

контейнерите за събиране на хартия; 

6. Предаване на използваните тонери на 

фирми за рециклиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Налични активи на агенцията. 

 

Предложение за мерки: 

1. На служителите, които използват служебните МПС и техника по начин, който ги 

поврежда да се налагат  дисциплинарни наказания. 

 

 

Критерий 5: ПРОЦЕСИ 

Подкритерий 5.1. Идентифицира, проектира, управлява и реализира иновативни процеси 

с участието на заинтересованите страни 

Силни страни: 

1. Въвеждат се иновативни технологични 

решения при изпълнение на одитните 

процеси, като се провеждат вътрешни и 

международни обучения, обучения, на 

който се канят лектори от чужбина- 

специалисти в съответната област. 

 

Области за подобрение  

1. Ангажираност и участие на 

служителите в подобряване на 

процесите на работа; 

 

 

 

Доказателства: 

1. Утвърдени одитни стратегии, одитни наръчници и одитни софтуери; 

2. Договор ГД-6 от 18.04.2018 г.;  

3. Договор ГД-7 от 20.04.2018 г.; 

4. Договори ГД-11 и 12 от 13.08.2018 г.; 

5. Договор ГД-4 от 22.04.2019 г.; 

6. Договор ГД-7 от 06.08.2019 г. 

Предложение за мерки: 

1. Включване на служителите в проектирането на процесите на работа. 

 

Критерий 5: ПРОЦЕСИ 

http://www.caaf.bg/
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Подкритерий 5.2. Разработва и предоставя  услуги и продукти, ориентирани към 

гражданите/ потребители 

Силни страни: 

1. Изготвят се одитни доклади, които 

се изпращат на одитираните и на 

ЕК, съгласно приложимата 

нормативна уредба; 

2. Осигурена възможност за подаване 

на заявление за достъп до 

обществена информация; 

3. Разписани вътрешни правила при 

подаване, обработване или 

произнасяне по различни по вид 

жалби. 

Области за подобрение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Сайта на ИА СОСЕЗФ. 

2. Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция 

„Сертификационен одит на средствата от eвропейските земеделски фондове“ (Заповед 

РД-15/08.02.2019 г.); 

3. Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в  

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове“(Заповед РД-62/22.05.2019 г.); 

4. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверки на декларациите 

и за установяване на конфликт на интереси в ИА СОСЕЗФ (Заповед РД-129/23.10.2019 

г.). 

Предложение за мерки: 

 

Критерий 5: ПРОЦЕСИ 

Подкритерий 5.3.  Координира процесите вътре в организацията, както и с други свързани 

организации 

Силни страни: 

1. Процесите в организацията се 

координират и са обвързани  с тези на 

ключовите партньори от публичния 

сектор; 

2. Служители на  Агенцията участват в 

различни междуведомствени работни 

групи  на национално ниво съгласно 

функционалната си компетентност и в 

работни групи на  ЕК. 

Области за подобрение  
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Доказателства: 

1. Заповеди за участие в различни междуведомствени работни групи; 

2. Кореспонденция с настоящи и потенциални партньори;  

3. Създадени профили за достъп с определени права; 

 

Предложение за мерки: 

 

 

Критерий 6: РЕЗУЛТАТИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Подкритерий 6.1. Измервания на възприятията 

Силни страни: 

1. ИА СОСЕЗФ  има много добър имидж 

и обществена репутация. За краткото 

време от създаването си Агенцията се 

утвърди като успешен сертифициращ и 

одитен орган за съответните фондове; 

2. След проведените одити от страна на 

ЕК е получена добра оценка на 

работата на ИА СОСЕЗФ; 

3. Осигурена публичност на 

информацията за дейността на 

Агенцията; 

4. Добро местоположение на агенцията; 

5. Служителите изслушват 

бенефициентите за проблеми, дори да 

не са от компетентността на агенцията. 

 

 

Области за подобрение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Доклади от проведени одити; 

2. Сайта на Агенцията 

3. https://www.caaf.bg/normativna-uredba  

Предложение за мерки: 

 

Критерий 6: РЕЗУЛТАТИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Подкритерий 6.2 Измервания на изпълнението 

Силни страни: 

1. В резултат на извършените одити и 

изготвените доклади, ЕК е 

сертифицирала сметките по 

европейските земеделски фондове за 

съответните финансови години; 

Области за подобрение  

 

 

 

 

 

http://www.caaf.bg/
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2. На  Агенцията бяха възложени 

допълнителни задачи от страна на 

министъра на земеделието, храните и 

горите, което доведе до положителен 

финансов  резултат за държавата; 

3. В резултат на проведените одитни 

мисии от страна на  ЕК, Агенцията 

получи положителни отзиви за 

извършената дейност в съответствие с 

приложимите регламенти и 

международните одиторски стандарти; 

4. Поддържане на регистри за подадени 

жалби, Няма намеси от страна на 

омбудсмана, няма подадени жалби, 

няма подадени сигнали по отношение 

работата на агенцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Деловодната система на ИА СОСЕЗФ, писма от  ЕК, МЗХГ и др. 

 

Предложение за мерки: 

 

 

Критерий 7: РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С ХОРАТА 

Подкритерий 7.1. Измервания на възприятията 

Силни страни: 

1. ИА СОСЕЗФ  има много добър имидж 

и обществена репутация; 

2. Утвърдени вътрешни правила за 

Етично поведение на служителите в ИА 

СОСЕЗФ; 

3. Служителите са запознати със 

задълженията по ЗПКОНПИ; 

4. Осигурена възможност за гъвкаво 

работно време; 

5. Осигурява се възможност за кариерно 

развитие; 

6. Делегиране на правомощия; 

7. Осигурени обучения с местни и 

чуждестранни лектори. 

 

Области за подобрение  

1. Комуникацията между ръководството и 

служителите, както и между отделните 

служители;  

2. Оценяването на личния принос на 

служителите от ръководството.    

3. Разпределението на задачите и 

отговорностите в Агенцията  при 

съвместни ангажименти между общата 

и специализираната администрация 
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Доказателства: 

1. Попълнени декларации от служителите, че са запознати с Вътрешните правила за етично 

поведение, както и с Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация; 

2. Подадени декларации съгласно ЗПКОНПИ 

3. Добро представяне на организацията в медиите; 

4. При участие на служители в дейности, свързани с възможен конфликт на интереси се 

попълват декларации; 

5. Кореспонденция с ЕК, МЗХГ, МС и др., проведени подбори за повишаване в длъжност, 

годишни планове за обучение на служителите, доклади от участия в обучения, заявление 

за ползване на гъвкаво работно време. 

 

Предложение за мерки: 

1. Провеждане на регулярни изслушвания на екипите и организиране на срещи със 

служителите за получаване на обратна информация; 

2. Въвеждане на система за събиране на предложения и идеи за подобряване на работата на 

организацията като цяло; 

3. Осигуряване на възможност на служителите да влизат в различни роли, чрез което да 

поемат допълнителни отговорности. 

 

Критерий 7: РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С ХОРАТА 

Подкритерий 7.2. Измервания на изпълнението 

Силни страни: 

1. Участие в обучения за придобиване на 

международни сертификати; 

2. Участие в обучения включително 

чуждоезикови за подобряване на 

знанията и уменията необходими за 

успешното изпълнение на длъжността; 

3. Използване на информационни и 

комуникационни технологии; 

4. Силно застъпено доброволческо 

участие на служителите от общата 

администрация; 

5. Оценява се индивидуалното 

изпълнение на служителите на 

тримесечен период. 

 

 

Области за подобрение  

1. Обратна връзка от служителите относно 

удовлетвореността и мотивацията; 

2. Оценка на използваните активи; 

3. Процесите за поддържане на 

мотивацията на служителите и 

насърчаване на личностното 

усършенстване 

4. Инициативи за социална отговорност. 
 

 

Доказателства: 

1. Придобити сертификати; 

2. Доклади от различни обучения; 

http://www.caaf.bg/
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3. Проведени тимбилдинги; 

4. Тримесечни отчети на служителите. 

Предложение за мерки: 

1. Редовни срещи със служителите за обсъждане на възникнали въпроси, проведени 

обучения и др.; 

2. Прилагане на мерки за задържане и повишаване на административния капацитет; 

3. Да се прилага периодична оценка на използваните активи; 

4. Доразвиване на системата за оценяване и повишаване на служителите, както и системата 

за разпределяне на ДВПР; 

5. Насърчаване на инициативи за социална отговорност. 
 

Критерий 8: РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ 

Подкритерий 8.1. Измервания на възприятията 

Силни страни: 

1. Осигурена  е публичност относно 

дейността на  Агенцията; 

2. Публикувани са интервюта на 

изпълнителния директор в медии е 

предоставяна информация на 

журналисти. 

Области за подобрение  

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Сайта на  Агенцията,  интервюта на изпълнителния директор в различни медии 

 

Предложение за мерки: 

 

 

Критерий 8: РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ 

Подкритерий 8.2. Измервания на изпълнението 

Силни страни: 

1. Положително медийно отразяване – 3 

статии; 

2. Като работодател  Агенцията подкрепя 

политика на многообразие, свързана с 

наемане на хора от различни етнически 

и религиозни групи и хора с трайни 

увреждания 

Области за подобрение  

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Брой медийни отразявания. 

 

Предложение за мерки: 
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Критерий 9: КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Подкритерий 9.1. Външни резултати: резултати и въздействия спрямо цели (outputs and 

outcomes to goals) 

Силни страни: 

1. Санкциите които ЕК предлага при 

уравняване на сметките за последните 

три финансови години са в 

изключително малки размери на фона 

на сертифицираните разходи по двата 

земеделски фонда. 

2. Извършваната от агенцията 

сертификационна и одиторска дейност 

е в съответствие с приетите стандарти и 

регламенти в областта; 

3. Организацията, няма неизпълнени 

задължения по нито един договор, 

поради което е надежден партньор по 

всеки един сключен договор. 

4. При проведените одитни мисии от 

страна на  ЕК е дадена положителна 

оценка за работата на Агенцията. 

 

Области за подобрение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Годишен контролен доклад по ПМДР; 

2. Годишен доклад за сертифициране на финансовия отчет във връзка с разходите по линия 

на ЕФГЗ/ЕЗФРСР на РА BG01; 

3. Писма с констатации от одитните мисии. 

4. Писма от  ЕК. 

Предложение за мерки: 

 

 

Критерий 9: КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Подкритерий 9.2. Вътрешни резултати: ниво на ефикасност  

Силни страни: 

1. Проведен външен одит на всички 

информационни системи. 

2.  В резултат на въведените иновативни  

технологични решения се постига по -

ефективно използване на ресурсите,  

спестява се време за изпълнение на 

задачите и се повишава качеството на 

Области за подобрение  

1. Управлението на човешките ресурси. 
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одитната дейност; 

3. Използването на електронен обмен 

води до намаляване административната 

тежест и намаляване на хартиения 

документооборот, оттам разходите за 

консумативи и куриерски услуги; 

4. Резултатите от проведените одитни 

мисии от  ЕК са положителни, дадени с 

много добри оценки за работата на ИА 

СОСЕЗФ; 

5. При избора на всички активи се залагат 

изисквания за най-високи екологични 

стандарти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказателства: 

1. Изразходени средства за консумативи и куриерски услуги; 

2. Приключване на работата на одиторите преди срока за който са командировани – 

доклади. 

 

Предложение за мерки: 

1. Доразвиване на системата за оценяване и повишаване на служителите, както и системата 

за разпределяне на ДВПР 

 

 

 
 


