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Приоритетни области: Критерии: 

1. Изпълнение на специфичните за България 

препоръки на ЕК (2014) за постигане на 

националните цели и приоритети по Стратегия  

Европа 2020; 

 

 

А) Социална значимост; 

Б) Размер на вложените публични средства; 

В) Засилен обществен интерес. 

 

 

 

 

 

2. Дейност на търговските дружества с 

държавно и общинско участие;  

 

 

А) Размер на публичното участие; 

Б) Обхват на потребителите на услуги; 

В) Неефективни дружества (отрицателен 

финансов резултат). 

3. Управление на дейностите за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от природни бедствия; 

 

 

А) Органи и ведомства, пряко отговорни за 

дейностите; 

Б) Местни структури (общини и други органи) 

в засегнатите райони и други места. 

 

4. Контролните функции в областта на живота 

и здравето на хората. 

А) Сфери в публичния сектор, в които е 

налице концентрация на контролни функции; 

Б) Обществен отзвук за неефективно 

осъществен контрол; 

В) Размер на изразходените публични ресурси 

за контролната дейност. 
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І. НОВИ ОДИТНИ ЗАДАЧИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 

ЗА 2015 Г. 

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОДИТНИ ЗАДАЧИ 

1.1. ФИНАНСОВИ ОДИТИ 

№ Наименование на одитната задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

1 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Народното събрание. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Народно събрание 

2 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерския съвет. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерски съвет 

3 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на труда и социалната 

политика. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на труда и социалната 

политика 

4 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на младежта и спорта. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на младежта и спорта 

5 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Техническия университет - гр. София. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Технически университет -  

гр. София 

6 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за отнемане на незаконно  

придобито имущество. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Комисия за отнемане на незаконно 

придобито имущество 

7 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националната художествена академия. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Национална художествена академия 

8 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Лесотехническия университет. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Лесотехнически университет 

9 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Софийски университет  

„Св. Климент Охридски” 

10 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националната спортна академия „Васил 

Левски”. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Национална спортна академия  

„Васил Левски” 

11 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Университета по архитектура, строителство 

и геодезия. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Университет по архитектура, 

строителство и геодезия 

12 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Медицинския университет - гр. София. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Медицински университет - 

гр. София 

13 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Химикотехнологичния и металургичен 

университет. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Химикотехнологичен и металургичен 

университет 

14 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Държавното висше училище „Колеж по 

телекомуникации и пощи“. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Държавно висше училище „Колеж по 

телекомуникации и пощи“ 

15 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за защита на личните данни. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Комисия за защита на личните данни 

16 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Минно-геоложкия университет „Св. Иван 

Рилски”. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Минно-геоложки университет  

„Св. Иван Рилски” 

17 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Омбудсмана на Република България. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Омбудсман на  

Република България 

18 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Висшето транспортно училище „Тодор 

Каблешков”. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Висше транспортно училище  

„Тодор Каблешков” 

19 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националния статистически институт. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Национален статистически институт 

20 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Администрацията на президента. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Администрация на президента 

21 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Централната избирателна комисия 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Централна избирателна комисия  
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№ Наименование на одитната задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

22 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националната академия за театрално и 

филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Национална академия за театрално и 

филмово изкуство  

„Кръстьо Сарафов” 

23 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националната музикална академия  

„Проф. Панчо Владигеров”. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Национална музикална академия  

„Проф. Панчо Владигеров” 

24 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Висшето строително училище  

„Любен Каравелов”. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Висше строително училище „Любен 

Каравелов” 

25 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Военната академия „Г. С. Раковски”. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Военна академия  

„Г. С. Раковски” 

26 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Университета за национално и световно 

стопанство. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Университет за национално и световно 

стопанство 

27 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Университета по библиотекознание и 

информационни технологии. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Университет по библиотекознание и 

информационни технологии 

28 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Конституционния съд. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Конституционен съд 

29 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за защита от дискриминация. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Комисия за защита от дискриминация 

30 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Комисия за публичен надзор над 

регистрираните одитори 

31 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”,  

гр. Бургас 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас 

32 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Тракийски университет, гр. Стара Загора 
01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Тракийски университет гр. Стара 

Загора 

33 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Университет по хранителни технологии,   

гр. Пловдив 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Университет по хранителни 

технологии, гр. Пловдив 

34 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство, гр. Пловдив 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство, гр. Пловдив 

35 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Аграрен университет, гр. Пловдив 
01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Аграрен университет, гр.Пловдив 

36 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, гр. Пловдив 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, гр. Пловдив 

37 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Медицински университет, гр. Пловдив 
01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Медицински университет, гр. Пловдив 

38 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Югозападен университет „Неофит Рилски”, 

гр. Благоевград 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Югозападен университет „Неофит 

Рилски”, гр. Благоевград 

39 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Медицински университет, гр. Плевен 

 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Медицински университет, гр. Плевен 

40 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Стопанска академия „Д.А. Ценов”,  

гр. Свищов 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Стопанска академия „Д.А. Ценов”, 

гр. Свищов 

41 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Технически университет, гр. Габрово 
01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Технически университет, гр. Габрово 

42 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Русенски университет „Ангел Кънчев”,  

гр. Русе 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Русенски университет „Ангел Кънчев”, 

гр. Русе 

43 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски”, гр. Шумен 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски”, гр. Шумен 
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№ Наименование на одитната задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

44 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Великотърновски университет „Св. Св. 

Кирил и Методий”, гр. Велико Търново  

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Великотърновски университет „Св. св. 

Кирил и Методий”, гр. Велико Търново 

45 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Национален военен университет „Васил 

Левски”, гр. Велико Търново 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Национален военен университет 

„Васил Левски”, гр. Велико Търново 

46 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Медицински университет „Проф. д-р П. 

Стоянов”, гр. Варна 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Медицински университет „Проф. д-р 

П. Стоянов”, гр. Варна 

47 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Технически университет, гр. Варна 
01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Технически университет, гр. Варна 

48 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Икономически университет, гр. Варна 
01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Икономически университет, гр. Варна 

49 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Висше военноморско училище ”Н.Й. 

Вапцаров”, гр. Варна 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Висше военноморско училище 

”Н.Й. Вапцаров”, гр. Варна 

50 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на външните работи. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на външните работи 

51 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на икономиката. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на икономиката 

52 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на правосъдието. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г 
Министерство на правосъдието 

53 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на регионалното развитие 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на регионалното развитие  

55 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията 

56 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на инвестиционното 

проектиране 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Министерството на инвестиционното 

проектиране 

57 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Авиоотряд 28 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Авиоотряд 28 

58 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Висшия съдебен съвет 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г 
Висш съдебен съвет 

60 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Държавна комисия за енергийно и водно 

регулиране 

61 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за защита на конкуренцията 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г 
Комисия за защита на конкуренцията 

62 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за регулиране на съобщенията 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Комисия за регулиране на съобщенията 

63 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Комисия за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси 

64 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Агенцията за ядрено регулиране 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Агенция за ядрено регулиране 

65 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Национална компания „Стратегически 

инфраструктурни проекти“ 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г 

Национална компания „Стратегически 

инфраструктурни проекти“ 

66 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националната служба за охрана при 

президента на Република България 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Национална служба за охрана при 

президента на Република България 

 67 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националната разузнавателна служба. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Национална разузнавателна служба 

68 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на земеделието и храните. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на земеделието и 

храните 

69 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на вътрешните работи. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на вътрешните работи 
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70 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на отбраната. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на отбраната 

71 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на здравеопазването. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на здравеопазването 

72 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за разкриване на документи и за 

обявяване на принадлежност на български 

граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската 

народна армия. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Комисия за разкриване на документи и за 

обявяване на принадлежност на български 

граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската 

народна армия 

73 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Държавната комисия по сигурността на 

информацията. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Държавна комисия по сигурността на 

информацията 

74 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Държавната агенция „Национална 

сигурност“. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Държавна агенция „Национална 

сигурност“ 

75 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Държавен фонд „Земеделие“. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Държавен фонд „Земеделие“ 

76 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Държавна агенция „Технически операции“. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Държавна агенция „Технически 

операции“ 

77 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Национално бюро за контрол на 

специалните разузнавателни средства. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Национално бюро за контрол на 

специалните разузнавателни средства 

78 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на финансите. 

01.01.2014г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на финанси 

79 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Комисията за финансов надзор. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Комисия за финансов надзор 

80 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Държавната агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Държавната агенция „Държавен резерв 

и военновременни запаси“ 

81 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националната здравноосигурителна каса. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Национална здравноосигурителна каса 

82 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Националния осигурителен институт. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Национален осигурителен институт 

83 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Столична община. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г 
Столична община 

84 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Благоевград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Благоевград 

85 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Банско. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Банско 

86 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Белица. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Белица 

87 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Гоце Делчев. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Гоце Делчев 

88 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Гърмен. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Гърмен 

90 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Петрич. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Петрич 

91 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Разлог. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Разлог 

92 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Сандански 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Сандански 

93 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Сатовча. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Сатовча 

94 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Симитли. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Симитли 

96 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Хаджидимово. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Хаджидимово 

98 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Бургас. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Бургас 
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99 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Айтос. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Айтос 

100 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Камено. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Камено 

101 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Карнобат. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Карнобат 

103 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Несебър. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Несебър 

104 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Поморие. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Поморие 

105 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Приморско. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Приморско 

106 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Руен. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Руен 

107 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Созопол. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Созопол 

108 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Средец. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Средец 

109 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Сунгурларе. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Сунгурларе 

110 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Царево. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Царево 

111 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Кърджали. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Кърджали 

112 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Ардино. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Ардино 

114 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Кирково. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Кирково 

115 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Крумовград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Крумовград 

116 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Момчилград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Момчилград 

118 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Кюстендил. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Кюстендил 

121 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Дупница. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Дупница 

123 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Невестино. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Невестино 

125 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Сапарева баня. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Сапарева баня 

127 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Пазарджик. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Пазарджик 

131 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Велинград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Велинград 

133 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Панагюрище. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Панагюрище 

134 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Пещера. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Пещера 

135 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Ракитово. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Ракитово 

136 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Септември. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Септември 

138 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Перник. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Перник 

142 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Радомир. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Радомир 

144 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Пловдив. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Пловдив 
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145 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Асеновград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Асеновград 

 

148 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Карлово. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Карлово 

 

149 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Кричим. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Кричим 

152 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Марица. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Марица 

 

154 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Първомай. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Първомай 

 

155 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Раковски. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Раковски 

 

156 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Родопи. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Родопи 

157 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Садово. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Садово 

159 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Стамболийски. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Стамболийски 

161 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Хисаря. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Хисаря 

162 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Сливен. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Сливен 

163 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Котел. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Котел 

164 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Нова Загора. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Нова Загора 

165 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Твърдица. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Твърдица 

166 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Смолян. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Смолян 

169 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Девин. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Девин 

171 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Златоград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Златоград 

173 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Неделино. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Неделино 

178 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Ботевград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Ботевград 

179 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Годеч. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Годеч 

180 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Горна Малина. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Горна Малина 

183 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Елин Пелин. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Елин Пелин 

184 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Етрополе. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Етрополе 

186 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Ихтиман. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Ихтиман 

188 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Костенец. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Костенец 

189 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Костинбрoд. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Костинброд 

191 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Пирдоп. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Пирдоп 

192 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Правец. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Правец 

193 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Самоков. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Самоков 

194 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Своге. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Своге 
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195 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Сливница. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Сливница 

198 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Стара Загора. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Стара Загора 

201 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Гълъбово. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Гълъбово 

202 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Казанлък. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Казанлък 

207 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Раднево. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Раднево 

208 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Чирпан. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Чирпан 

 

209 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Хасково. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Хасково 

 

210 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Димитровград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Димитровград 

 

213 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Маджарово. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Маджарово 

 

217 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Свиленград. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Община Свиленград. 

 

221 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Харманли. 

01.01.2014г. 

31.12.2014 г 
Община Харманли 

 

222 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Ямбол. 

01.01.2014г. 

31.12.2014 г 
Община Ямбол 

 

224 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Елхово. 

01.01.2014г. 

31.12.2014 г 
Община Елхово 

 

225 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Стралджа. 

01.01.2014г. 

31.12.2014 г 
Община Стралджа 

 

226 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Тунджа –Ямбол. 

01.01.2014г. 

31.12.2014 г 
Община Тунджа –Ямбол 

227 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на образованието и 

науката. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на образованието и 

науката 

228 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на културата. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на културата 

229 

Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Министерството на околната среда и 

водите. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Министерство на околната среда и водите 

230 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Българската академия на науките. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Българска академия на науките 

231 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Българското национално радио. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Българско национално радио 

232 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Българската национална телевизия. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Българска национална телевизия 

233 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Съвета за електронни медии. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Съвет за електронни медии 

234 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Българската телеграфна агенция. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Българска телеграфна агенция 

235 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Видин. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Видин 

246 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Враца. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Враца 

247 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Козлодуй. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Козлодуй 

248 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Мездра. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Мездра 

249 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Бяла Слатина. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Бяла Слатина 

256 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Монтана. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Монтана 
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№ Наименование на одитната задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

257 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Лом. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Лом 

258 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Берковица. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Берковица 

267 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Ловеч. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Ловеч 

268 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Тетевен. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Тетевен 

269 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Троян. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Троян 

270 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Луковит. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Луковит 

271 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Априлци. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Априлци 

275 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Габрово. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Габрово 

276 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Севлиево. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Севлиево 

278 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Трявна. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Трявна 

279 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Плевен. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Плевен 

280 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Долна Митрополия. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Община  

Долна Митрополия 

281 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Червен Бряг. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Червен Бряг 

282 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Никопол. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Никопол 

283 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Гулянци. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Гулянци 

286 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Левски. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Левски 

289 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Кнежа. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Кнежа 

290 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Русе. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Русе 

291 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Бяла. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Бяла 

295 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Борово. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Борово 

298 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Велико Търново. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Община  

Велико Търново 

299 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Свищов. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Свищов 

300 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Горна Оряховица. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Община  

Горна Оряховица 

301 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Стражица. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Стражица 

302 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Павликени. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Павликени 

306 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Полски Тръмбеш. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Полски Тръмбеш 

308 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Варна. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Варна 

309 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Аксаково. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Аксаково 

310 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Долни чифлик. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Долни чифлик 

311 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Провадия. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Провадия 
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№ Наименование на одитната задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

312 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Аврен. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Аврен 

315 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Бяла. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Бяла 

317 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Вълчи дол. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Вълчи дол 

319 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Дългопол. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Дългопол 

320 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Шумен. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Шумен 

321 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Нови пазар. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Нови пазар 

328 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Хитрино. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Хитрино 

329 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Велики Преслав. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Велики Преслав 

330 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Разград. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Разград 

331 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Исперих. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Исперих 

332 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Кубрат. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Кубрат 

334 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Лозница. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Лозница 

335 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Самуил. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Самуил 

337 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Силистра. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Силистра 

338 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Дулово. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Дулово 

343 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Тутракан. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Тутракан 

344 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Добрич. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Добрич 

345 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Добричка. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Добричка 

346 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Каварна. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Каварна 

347 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Балчик. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Балчик 

348 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Генерал Тошево. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Генерал Тошево 

350 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Тервел. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Тервел 

352 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Търговище. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Търговище 

353 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Омуртаг. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Омуртаг 

354 
Финансов одит на годишния финансов отчет 

на Община Попово. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Попово 
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1.2. СПЕЦИФИЧНИ ОДИТИ 

 

№ Наименование на одитната задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която 

ще се изпълнява 

одитната задача 

357 
Одит на отчета на бюджетните разходи на 

Българската народна банка и тяхното управление. 

01.01.2014г. 

31.12.2014г. 
Българска народна банка 

359 
Одит на отчета за изпълнението на бюджета на 

държавното обществено осигуряване. 

01.01.2014 г.  

   31.12.2014 г. 

Национален 

осигурителен институт 

360 
Одит на отчета за изпълнението на бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса. 

01.01.2014 г. 

    31.12.2014 г. 

Национална 

здравноосигурителна 

каса 

361 

Одит на отчета за изпълнението на централния 

бюджет и на отчета на изпълнението на държавния 

бюджет на Република България. 

01.01.2014 г.  

    31.12.2014 г. 

Министерство на 

финансите 

362 

Одит на финансовата дейност и управление на 

предоставеното имущество на политическите 

партии за 2014 г.  

2014 г.  Политически партии 

363 

Одит за съответствие на приходите и разходите 

във връзка с предизборната кампания за изборите 

за общ. съветници и кметове – политически партии 

и коалиции от партии. 

2015 

Политически партии, 

коалиции от политически 

партии 

364 

Одит за съответствие на приходите и разходите 

във връзка с предизборната кампания за изборите 

за общ. съветници и кметове – местни коалиции от 

партии и инициативни комитети. 

2015 
Местни коалиции и 

инициативни комитети 
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2. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОДИТНИ ЗАДАЧИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2015 Г. 

2.1. ОДИТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  

№ Наименование на одитната задача Одитиран период 

Организация, в която 

ще се изпълнява 

одитната задача 

365 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Конституционния съд. 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Конституционен съд 

366 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. 

01.01.2014 г. 

30.06.2015 г. 

Минно-геоложки 

университет „Св. Иван 

Рилски“ 

369 

Одит за съответствие при финансовото управление на 

Университет по библиотекознание и информационни 

технологии. 

01.01.2014 г. 

30.06.2015 г. 

Университет по 

библиотекознание и 

информационни 

технологии 

379 
Одит за съответствие на Дирекцията за национален 

строителен контрол 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Дирекцията за 

национален строителен 

контрол 

380 Одит за съответствие на Софийски районен съд 
01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Софийски районен съд 

381 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Министерството на здравеопазването. 

 01.01.2014 г. - 

31.12.2014 г. 

Министерство на 

здравеопазване 

382 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Военномедицинска академия.1 

 01.01.2014 г. - 

31.12.2014 г. 

Военномедицинска 

академия 

383 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Медицински институт на МВР 

01.01.2014 г. - 

31.12.2014 г. 

Медицински институт 

на МВР 

384 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Изпълнителна агенция по лозата и виното. 

01.01.2014 г. - 

31.12.2014 г. 

Изпълнителна агенция 

по лозата и виното 

Министерство на 

земеделието и храните 

386 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Изпълнителна агенция по лекарствата. 

01.01.2014 г. - 

31.12.2014 г. 

Изпълнителна агенция 

по лекарствата 

Министерство на 

здравеопазването 

388 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Държавната агенция за бежанците. 

01.01.2014 г.  

31.12.2014 г. 

Държавна агенция за 

бежанците. 

 

389 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Главна дирекция „Гранична полиция“.2 

01.01.2014 г.  

31.12.2014 г. 

Главна дирекция 

„Гранична полиция“ 

Министерство на 

вътрешните работи 

390 

Одит за съответствие при финансовото управление на 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“. 

01.01.2014 г.  

31.12.2014 г. 

Главна дирекция 

„Пожарна безопасност 

и защита на 

населението“ 

Министерство на 

вътрешните работи 

391 

Одит за съответствие при администрирането на приходите 

на задължителните здравноосигурителни вноски и 

осигурителните вноски за държавното обществено 

осигуряване от Национална агенция за приходите за  

2014 г. 

01.01.2014г. 

31.12.2014 г. 

Национална агенция за 

приходите 

393 

Одит за съответствието на възникването и управлението 

на държавния дълг, държавногарантирания дълг и 

използването на дълговите инструменти 

01.01.2013г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на 

финансите 

394 

Одит за съответствие на възникването и управлението на 

общинския дълг и гарантирания от общините дълг и 

използване на дългови инструменти 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на 

финансите 

                                                 
1 Прекратена с Решение № 212 от 10.11.2016 г. на Сметната палата. 
2 Прекратена с Решение № 203 от 09.07.2021 г. на Сметната палата. 
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№ Наименование на одитната задача Одитиран период 

Организация, в която 

ще се изпълнява 

одитната задача 

396 

Одит за съответствие при управление и разпореждане на 

средствата за овладяване и преодоляване на последиците 

от природните бедствия в община Варна 

01.01.2014 г.  

31.12.2014 г. 
Община Варна 

397 

Одит за съответствие при управление и разпореждане на 

средствата за овладяване и преодоляване на последиците 

от природните бедствия в община Мизия 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Мизия 

398 
Одит за съответствие при финансовото управление в 

община Левски 

01.01.2014 г.  

31.12.2014 г. 
Община Левски 

399 

Одит за съответствие при управление, разпореждане, 

придобиване и актуване на имуществото в община 

Попово 

01.01.2014 г.  

31.12.2014 г. 
Община Попово 

400 

Одит за законосъобразност при разходването и 

отчитането на целеви средства, свързани с изграждането 

на общинските пътища през 2014 г. в общините от област 

Силистра 

01.01.2014 г.  

31.12.2014 г. 
Община Силистра 

401 
Одит за съответствие при финансовото управление в 

община Дряново 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Дряново 

402 
Одит за съответствие при финансовото управление в 

община Ценово 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Ценово 

426 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Садово 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Садово 

427 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Съединение 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Съединение 

428 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Средец 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Средец 

429 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Банско 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Банско 

430 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Ардино 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Ардино 

431 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Чирпан 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Чирпан 

432 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Мъглиж 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Мъглиж 

434 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Народното събрание 

01.07.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Народно събрание 

435 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Министерския съвет 

01.07.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Министерски съвет 

436 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Тетевен 

01.01.2014 г. 

30.06.2015 г. 
Община Тетевен 

437 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Горна Оряховица 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 

Община Горна 

Оряховица 

438 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

община Нови пазар 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Нови пазар 

439 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Министерство на културата 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на 

културата 

440 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Националния исторически музей 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 

Национален 

исторически музей 

441 

Одит за съответствие на здравноосигурителните 

плащания, извършени от Столична здравноосигурителна 

каса3 

01.01.2014 г. 

30.06.2015 г. 

Столична 

здравноосигурителна 

каса 

442 

Одит за съответствие при определянето и 

администрирането на приходите от местни данъци и такси 

в община Ямбол 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Ямбол 

443 

Одит за съответствие при определянето и 

администрирането на приходите от местни данъци и такси 

в община Бургас 

01.01.2014 г. 

31.12.2014 г. 
Община Бургас 

444 
Одит на възлагането и изпълнението на обществени 

поръчки в община Рудозем 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Рудозем 

                                                 
3 Прекратена с Решение № 204 от 09.07.2021 г. на Сметната палата. 
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№ Наименование на одитната задача Одитиран период 

Организация, в която 

ще се изпълнява 

одитната задача 

447 
Одит за съответствие при финансовото управление на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

01.01.2013 г. 

30.06.2015 г. 

СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

 

 

2.2. ОДИТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

№ Наименование на одитната задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

403 
Ефективност и ефикасност на социалните услуги  в 

Община Русе  

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Русе 

404 
Ефективност и ефикасност на социалните услуги  в 

Община Търговище 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Търговище 

405 
Ефективност и ефикасност на социалните услуги в 

Община Велико Търново4 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Велико Търново 

406 
Ефективност и ефикасност на социалните услуги  в 

Община Добрич.5 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Община Добрич 

409 
Социални и икономически ефекти от оптимизирането на 

училищната мрежа 

01.01.2012 г. 

31.12.2014 г.. 

Министерство на 

образованието и науката 

410 Професионално образование за заетост 
01.01.2012 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на 

образованието и науката 

411 
Образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства 

01.01.2012г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на 

образованието и науката 

412 

Ефективност на контрола върху дейностите по 

профилактика и диспансеризация на задължително 

здравноосигурените лица в РБ на възраст до 18 години   

01.01.2012 г. 

31.12.2014 г. 

Национална 

здравноосигурителна каса/ 

Регионални 

здравноосигурителни каси 

413 
Ефективност на превенцията и действия по 

преодоляване на последиците от наводнения 

01.01.2012 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на вътрешните 

работи и общини 

414 
Изпълнение на проект „Развитие на общинската 

инфраструктура”  

01.02.2010 г. 

30.06.2015 г. 

Министерство на 

регионалното развитие 

415 
Определяне и администриране  на приходите от местни 

данъци и такси в Община  Търговище 

01.01.2013 г. 

31.12.2015 г. 
Община  Търговище 

416 
Определяне и администриране  на приходите от местни 

данъци и такси в Община Балчик 

01.01.2013 г. 

31.12.2015 г. 
Община Балчик 

419 
Определяне и администриране  на приходите от местни 

данъци и такси в Община Пазарджик 

01.01.2013 г. 

31.12.2015 г. 
Община Пазарджик 

420 

Изпълнение целите на Оперативните програми и 

приноса им за изпълнение целите на Националната 

стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. 

01.01.2011 г. 

31.12.2014 г. 

Централно координационно 

звено 

Управляващи органи на 

оперативни програми 

421 

Ефективност и ефикасност на контрола, упражняван от 

министъра на земеделието и храните върху дейността на 

Разплащателната агенция 

01.01.2007 г. 

31.12.2014 г. 

Министерство на земеделието 

и храните 

422 

Одит на изпълнението на «Процедура 

BG161PO005/12/1.20/02/29 – Разработване на планове за 

управление на риска от наводнения» 

01.01.2012 г. 

30.06.2015 г. 

Министерство на околната 

среда и водите 

Управляващ орган на 

оперативна програма „Околна 

среда“ 

446 

Принос на Хоризонт 2020 за постигане на целите на 

НПР България 2020 и националните стратегически 

документи 

01.01.2013 г. 

31.12.2015 г. 

Министерство на 

образованието и науката 

Министерство на икономиката 

                                                 
4 Прекратена с Решение № 202 от 03.12.2015 г. на Сметната палата. 
5 Прекратена с Решение № 070 от 07.04.2016 г. на Сметната палата. 
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2.3. СПЕЦИФИЧНИ ОДИТИ 

 

№ Наименование на одитната задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

424 
Одит на „Национална спортна база“ ЕАД за 

периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.  

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 

„Национална спортна база“ 

ЕАД 

425 

Одит на дейността по упражняване правата на 

Столична община в търговските дружества с 

общинско участие в капитала за периода от 

01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.  

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
Столична община 

445 Одит на „Български пощи” ЕАД 
01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 
„Български пощи” ЕАД 

 

 

 

3. ОДИТНИ ЗАДАЧИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ВЪЗЛОЖЕНИ 

С РЕШЕНИЯ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

№ Наименование на одитна задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

433 

Ефективност и ефикасност на банковия 

надзор, осъществяван от Българската народна 

банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 

декември 2014 г. 

01.01.2012 г. 

31.12.2014 г. 
Българска народна банка 
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ІI. ПРЕХОДНИ ОДИТНИ ЗАДАЧИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 

2014 Г. 

№ Наименование на одитна задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

261 

Одит на процедурата за избор на проекти и 

програми за целите на Публична 

инвестиционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите“. 

01.01.2014 т. 

31.03.2014 г. 
Министерски съвет 

205 
Одит за съответствие при финансовото 

управление на Болница „Лозенец“. 

01.01.2013 г. 

30.06.2014 г. 
Болница „Лозенец“ 

204 

Одит за придобиването, управлението и 

разпореждането с имуществото в Областни 

администрации Добрич, Силистра, 

Търговище, Ловеч, Русе, Бургас, Ямбол, 

Хасково, Пловдив, Кюстендил, Благоевград. 

01.01.2011 г. 

31.12.2013 г. 

Областните администрации и Сметна 

палата 

212 

Одит за съответствие при финансовото 

управление на Национална спортна академия 

„Васил Левски“. 

01.01.2013 г. 

30.06.2014 г. 

Национална спортна академия 

„Васил Левски“ 

199 
Одит за съответствие при финансовото 

управление на Агенция по вписванията. 

01.01.2013 г. 

31.12.2013 г. 
Агенция по вписванията 

210 

Одит за съответствие при финансовото 

управление на Държавно предприятие 

„Радиоактивни отпадъци”. 

01.01.2013 г. 

30.06.2014 г. 

Държавно предприятие 

„Радиоактивни отпадъци” 

209 
Одит на дейността на Българската агенция за 

инвестиции. 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 

Българската агенция за инвестиции 

201 

Одит за съответствие при финансовото 

управление на Националната служба за съвети 

в земеделието 

01.01.2013 г. 

31.12.2013 г. 

Националната служба за съвети в 

земеделието 

198 

Одит за съответствие при финансовото 

управление на Изпълнителна агенция „Борба с 

градушките“. 

01.01.2013 г. 

31.12.2013 г. 

Изпълнителна агенция „Борба с 

градушките“ 

200 
Одит за съответствие при финансовото 

управление на Служба „Военна полиция“. 

01.01.2013 г. 

31.12.2013 г. 
Служба „Военна полиция“ 

221 

Одит за съответствие при придобиването, 

управлението и разпореждането с имущество 

в изпълнение на стратегия за управление на 

общинската собственост и действието по 

възникване, изменение и погасяване на 

правото на собственост в Община Поморие. 

01.01.2013 г. 

30.06.2014 г. 
Община Поморие 

222 

Одит за съответствие на управленските 

решения при планирането, възлагането на 

обществени поръчки и изпълнението на 

сключените договори в Община Елхово. 

01.01.2013 г. 

30.06.2014 г. 
Община Елхово 

257 

Одит на Държавен фонд за гарантиране и 

устойчивост на държавната пенсионна 

система. 

01.01.2011 г. 

31.12.2013 г. 
Министерство на финансите 

202 

Одит за съответствие при финансовото 

управление на Направление „Архитектура и 

градоустройство“ към Столична община. 

01.01.2013 г. 

31.12.2013 г. 
Столична община 

224 

Одит за съответствие при изпълнението и 

осъществяването на контрол на възложените 

от Община Пловдив дейности на 

второстепенните разпоредители с бюджет по 

управление на общинското имущество, 

озеленяване, поддържане и чистота на 

територии за обществено ползване. 

01.01.2013 г. 

30.06.2014 г. 
Община Пловдив 
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№ Наименование на одитна задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

225 

Одит за съответствие при управлението на 

предоставените от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2013 г. и 

2014 г. трансфери и собствени средства за 

зимно поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища в Областите: Смолян, 

Пазарджик, Пловдив, Бургас, Благоевград, 

Перник, Кърджали, Стара Загора, Хасково, 

Кюстендил и Сливен. 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 

Област Смолян, Пазарджик, Пловдив, 

Бургас, Благоевград, Перник, 

Кърджали, Стара Загора, Хасково, 

Кюстендил, Сливен 

428 

Одит за съответствие при управлението на 

субсидии за юридически лица с нестопанска 

цел, предоставени от централния бюджет за 

2013 г. 

01.01.2013 г. 

31.12.2013 г. 

Български червен кръст, Български 

институт за стандартизация, 

Сдружение „Съюз на инвалидите“, 

Сдружение „Съюз на слепите“, 

Кооперативен съюз „Национален 

съюз на трудовопроизводителните 

кооперации“; Регионален център за 

опазване на нематериалното 

културно наследство в Югоизточна 

Европа“; Сдружения „Съюз на 

глухите в България“; „Българска 

асоциация „Диабет“; Сдружение 

„Център за психологически 

изследвания“; Рилска Света обител – 

Рилски манастир“; Сдружение „Съюз 

на военноинвалидите и 

Военнопострадалите“; „Национално 

сдружение на работодателите на 

хората с увреждания“; „Съюз на 

ветераните от войните в България“; 

,Национален дарителски фонд „13 

века България“ 

211 
Одит за съответствие при финансовото 

управление на Българско национално радио  

01.01.2013 г. 

30.06.2014 г. 
Българско национално радио 

213 
Одит за съответствие при финансовото 

управление на Съвета за електронни медии  

01.01.2013 г. 

30.06.2014 г. 
Съвета за електронни медии 

238 

Одит за съответствието при управлението на 

предоставените със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2013 г. и 

2014 г. средства за местни дейности за зимно 

поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища от Северна България 

01.01.2013 г. 

31.12.2014 г. 

Общини от областите: 

Варна, 

Велико Търново, 

Габрово, Добрич, 

Ловеч, Монтана, 

Плевен, Разград, 

Русе, Търговище 

и Шумен 

256 

Одит на договор за предоставяне на концесия 

за подземни природни богатства – златно-

медно-пиритни руди, чрез добив от находище 

„Челопеч“ – Софийска област, предоставена 

на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за 

периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.  

01.01.2011 г. 

31.12.2013 г. 
Министерство на икономиката 

427 

Одит за съответствие на приходите и 

разходите във връзка с предизборната 

кампания на участниците в изборите за 

народни представители за Народно събрание, 

проведени през 2014 г.   

 

Политически партии, коалиции от 

политически партии, инициативни 

комитети 

240 

Ефективност и ефикасност на контролната 

дейност по безопасност  на храните  

01.01.2010 г.  

30.06.2014 г. 

Министерство на земеделието и 

храните – Българска агенция по 

безопасност на храните 

241 

 

Изпълнение на Националната стратегия за 

научни изследвания 

 

01.08.2011 г.  

31.12.2014 г. 

Министерство на образованието и 

науката, БАН, Висши училища, 

Министерство на земеделието и 

храните – Селскостопанска академия 
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№ Наименование на одитна задача 
Одитиран 

период 

Организация, в която ще се 

изпълнява одитната задача 

244 

Регулаторна и контролна дейност на Комисия 

за регулиране на съобщенията за периода 

01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. 

01.01.2011 г.  

31.12.2014 г. 

Комисия за регулиране на 

съобщенията 

239 
Одит на дейността по оказване на спешна 

медицинска помощ 

01.01.2010 г. 

30.06.2014 г. 

Министерство на здравеопазването 

Лечебни заведения (ЦСМП) 

245 

Одит на изпълнението на мярка  

112 "Създаване на стопанства на млади 

фермери" на Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013 г. 

01.01.2008 г. 

30.06.2014 г. 

Министерство на земеделието и 

храните 

Държавен фонд „Земеделие“ - 

Разплащателна агенция 

247 

Проекти за енергийна ефективност на 

жилищата и жилищните сгради в България 

през периода 2012 – 2015 

01.01.2012 г. 

30.06.2014 г. 

Министерство на регионалното 

развитие 

Агенция за устойчиво енергийно 

развитие 

197 
Административен капацитет на органи за 

управление на средства от ЕС 

01.01.2007 г. 

31.12.2013 г. 

Управляващи органи, ИА „ОСЕС“, 

Дирекция „Национален фонд“ в МФ, 

Централно координационно звено 

Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2015 г. е приета на заседание на 

Сметната палата с Решение № 599 от 18.12.2014 г. и изменена с Решение № 019 от 19.01.2015 г.;  

Решение № 031 от 05.02.2015 г.; Решение от 29.04.2015 г. на 43-то Народно събрание на Република 

България, обнародвано в ДВ, бр. 32 от 05.05.2015 г.; Решение № 081 от 25.06.2015 г.;Решение № 119  

от 30.07.2015 г.; Решение № 129 от 03.09.2015 г.; Решение № 135 от 10.09.2015 г; Решение № 150 от 

29.09.2015 г.; Решение № 225 от 17.12.2015 г.; Решение № 212 от 10.11.2016 г.; Решение № 203 от  

09.07.2021 г. и Решение № 204 от 09.07.2021 г. 

 

 


