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ПРАВИЛНИК ЗА ОДИТ НА ЕЦБ 

(с действие от 31 юли 2007 г.) 

 

В Правилника за одит Изпълнителният съвет на Европейската централна банка 

установява целите, правомощията и отговорностите на дирекция „Вътрешен одит“ 

(Directorate Internal Audit, D-ІА) и определя приноса и ̀ към корпоративното управление 

на ЕЦБ. 

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява независима и обективна дейност за 

предоставяне на увереност и консултантски услуги, предназначена да подобри работата 

на ЕЦБ. Дирекцията допринася за постигането на целите на ЕЦБ чрез въвеждане на 

систематичен подход при оценката и подобряването на ефективността на управлението 

на риска, контрола и процесите на управление. Всички дейности, операции и процеси 

на ЕЦБ могат да бъдат предмет на вътрешен одит.  

Освен това в съответствие с одитната политика на ЕСЦБ, дирекция „Вътрешен одит“ 

извършва преглед на задачите и дейностите на Еуросистемата (съвместни компоненти). 

Дирекция „Вътрешен одит“ също така реализира плана за одит на Еуросистемата/ЕСЦБ 

чрез координиране на дейностите по вътрешен одит за общата инфраструктура и 

операции на Еуросистемата/ЕСЦБ, включително съдействие при разработване и 

хармонизиране на одитните методи и стандарти. 

1. Независимост и обективност  

За да се гарантира независимостта на дирекция „Вътрешен одит“, тя функционира под 

прякото ръководство на Изпълнителния съвет и докладва пред председателя на ЕЦБ. 

Нито дирекция „Вътрешен одит“, нито отделните вътрешни одитори имат правомощия 

или пряка отговорност по отношение на одитираните дейности и вътрешните одитори 

трябва да избягват конфликти на интереси при изпълнението на своите задачи. 

Нарушаването на независимостта или на обективността на дирекция „Вътрешен одит“ 

или на който и да е отделен одитор се докладва пред съответното ниво в рамките на 

ЕЦБ. 

2. Приложение на стандартите и на Етичния кодекс на Института на вътрешните 

одитори − ИВО (Institute of Internal Oditors – IIA) 
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Дирекция „Вътрешен одит“ спазва Международните стандарти за професионална 

практика на Института на вътрешните одитори (ИВО), както и неговия Етичен кодекс.  

3. Компетентност и професионална грижа 

Дирекция „Вътрешен одит“ изпълнява задачите си компетентно и с необходимата 

професионална грижа. Екипът на дирекцията притежава и развива умения и познания, 

необходими за ефективно изпълнение на своите задължения.  

4. Отговорности 

Дирекция „Вътрешен одит“ изпълнява одитните си ангажименти така както са 

заложени в одобрения от Изпълнителния съвет план за одит на ЕЦБ. 

Планът може да бъде предмет на изменения. Дирекция „Вътрешен одит“ се намесва по 

нареждане на Изпълнителния съвет или по собствена инициатива. Освен това 

председателят, заместник-председателят или Изпълнителният съвет на ЕЦБ могат да 

поверят на дирекция „Вътрешен одит“ изпълнението на специални (ad hoc) 

ангажименти.  

Дирекция „Вътрешен одит“:  

а) изготвя подлежащ на одобрение от Изпълнителния съвет план за одит на ЕЦБ 

като използва рисково-базирана методология; одобреният план се представя на 

вниманието на висшето ръководство на ЕЦБ;  

б) изпълнява план за одит на ЕЦБ чрез планиране и реализиране на одитни 

ангажименти, проучвания и консултантски дейности;  

в) предоставя на вниманието на Изпълнителния съвет и на съответните 

структурни звена на ЕЦБ резултатите от работата по одитните ангажименти, 

проучвания и консултантски дейности; ежегодно докладва на Изпълнителния съвет 

относно изпълнението на годишния план за одит и на другите свързани с одита 

дейности;  

г) наблюдава и оценява нивото на изпълнение на препоръките от одита и докладва  

на Изпълнителния съвет по този въпрос;  

д) координира взаимодействието на ЕЦБ с Европейската сметна палата, външните 

одитори, други одиторски организации и одиторската общност; както и 

е) извършва консултации по качеството на управление и предотвратяването на 

измами, корупция и други незаконни дейности.  
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В съответствие с настоящия правилник директорът на дирекция „Вътрешен одит“ 

определя в Ръководство за вътрешен одит оперативните принципи за работата на 

дирекцията. 

5. Достъп до информация 

При изпълнението на своите задължения дирекция „Вътрешен одит“ разполага с достъп 

до целия персонал, документация, информация, системи и имущество, когато това се 

счита за необходимо. Цялата изискана информация се предоставя по достоверен и 

изчерпателен начин в приемлив срок. Във връзка с това дирекция „Вътрешен одит“ 

може да изиска и текущ достъп (в режим на четене) до информационните системи и 

данни. Дирекция „Вътрешен одит“ незабавно информира Изпълнителния съвет за всеки 

опит да бъде възпрепятствана работата ѝ при изпълнение на нейните задълженията. 

6. Докладване на инциденти  

Структурните звена на ЕЦБ информират незабавно дирекция „Вътрешен одит“ за всеки 

забелязан важен или значителен инцидент. Във връзка с това дирекция „Вътрешен 

одит“ също може да изиска постоянен достъп (в режим на четене) до базите данни, 

обект на инцидент и промени.  

7. Взаимоотношения с Одитния комитет на ЕЦБ 

Одитният комитет получава одитните доклади на Комитета на вътрешните одитори 

(Internal Auditors Committee - IAC) и на дирекция „Вътрешен одит“ с цел да подпомогне 

работата на Управителния съвет. Одитният комитет систематично получава 

обобщенията на докладите, като пълните доклади са на разположение при поискване. 

Освен това Одитният комитет прави преглед на плана за одит на Еуросистемата/ЕСЦБ 

преди неговото одобрение от Управителния съвет. В допълнение Одитният комитет 

докладва на Управителния съвет и дава становище относно качеството на работата по 

вътрешния одит на ЕЦБ и относно дейностите на Комитета на вътрешните одитори в 

съответствие с одитната политика на Еуросистемата. 

8. Осигуряване на качество 

За да гарантира и повиши качеството на обслужването дирекция „Вътрешен одит“ 

изпълнява програма за осигуряване и подобряване на качеството на изпълнението, 

състояща се в извършване на текущи и периодични прегледи и на периодични 

вътрешни и външни оценки на качеството.  


