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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ФУНКЦИЯ,
ПОД ВЛИЯНИЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

НА ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНЦИЯ
ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ)

Ас. Пламена Недялкова

Въведение

В динамично променящата се икономико-политическа конюнктура, функ-
циите на финансовия контрол оказват съществено влияние и значение за пра-
вилното и точно осъществяване на контролния процес. Функциите на финансо-
вия контрол се представят освен като „обединяваните чрез тях дейности в об-
ластта на стопанския финансов контрол”1, но така също те са средство за по-
стигане на предварително поставените контролни цели. Целта на тази статия е
да се изследват контролните дейности на Агенция за държавна финансова инс-
пекция (АДФИ), оказващи влияние върху контролната функция на държавната
власт.

За постигането на така представената цел, са поставени за разрешаване
следните основни задачи, а именно:

1. Да се представят различни становища относно същността на функциите
на финансовия контрол, а така и също да се изведе авторовата теза по изслед-
вания въпрос.

2. Да се изследват контролните действия на АДФИ с помощта на метода
на най-малките квадрати.

В тази статия обект на изследване са функциите на АДФИ, тъй като обемът
на това изследване не позволява да се анализа влиянието на всички останали
функции на контролните органи върху общата функция на държавната власт.

1. Относно същността на функциите на финансовия контрол

В научните среди съществуват различни разбирания относно същността
на функциите на контрола. Така например, според Ф. М. Рабинович, функциите
на контрола са „условията на работа, които са проектирани да изпълняват ре-
цептивни – сравнителни контролни действия.”2 В този контекст може да се при-
еме, че именно поради своето предварително определено предназначение, има

1 Донев, К. Теория на финансовия контрол. Наука и икономика, 2010, с. 15.
2 Рабинович Ф. М. Контроль на уроках иностранного языка. //Иностранный язык в школе. М.,

1987, №1, с. 36.
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смисъл да се анализират самостоятелно функциите на финансовия контрол. Ф.
М. Рабинович приема, че към функциите на контрола се отнасят: обучаващата
функция, възпитателната функция, стимулиращата функция и самоконтролната
функция.3

Според други специалисти, функциите на контрола представляват онези
обективно необходими форми на проявление на въздействието върху контрол-
ната система, чрез които се постигат целите на самата система.4 Следовател-
но, като имаме предвид, че цялостната контролна система на страната е изгра-
дена от отделни градивни елементи и във всеки елемент протича специфичен
контролен процес, то може да се приеме основателно твърдението на Fr. Taylor,
че на отделните равнища на финансовия контрол всяка функция придобива своя
специфика, в зависимост от съдържанието на процеса на това равнище, харак-
тера и направленията на въздействието върху съответната контролна система,
от реакцията на тази контролна система към въздействието, от ролята, която
изпълнява функцията в целенасоченото въздействие върху контролирания обект.5

Изследвания в тази проблематика на финансовия контрол е осъществил и
К .Донев, който като специалист в тази област приема, че „функциите на конт-
рола се извършват чрез голям брой и разнообразни контролни задачи. ... Раз-
криването и регламентирането на функциите на стопанския и финансовия конт-
рол е организационната предпоставка за точното определяне на организацион-
ната и управленската структура на контролните органи, на стриктното регла-
ментиране на правата и задълженията.” 6 Позовавайки се на изследванията на
К. Донев, функциите на финансовия контрол могат да бъдат представени по
различни начини, но най-общо към тях се отнасят обратната информацион-
на връзка, възпитателната, защитната и въздействаща.7

Към функцията обратна информационна връзка се отнася извличането
на информация, производството на информация, преработката на информация и
предоставянето на информацията. Възпитателната функция на контрола има
за цел да критикува, да подготвя професионалните кадри към контролната дей-
ност, а така също да налага и самокритиката в контролния процес. Защитната
функция на контрола намира израз в защитата на „собствеността, интересите
на обществото, колективите, личността и .... в защита на самоуправляващите
се стопански организации”.8

Известни автори като H. Koontz и C. O. Donnell, смятат, че контролните
функции са планиране, организиране, координиране, интегриране и въздействие.9
W. Newman застъпва същото разбиране за предназначението на контролните
функции като то се различава със съвсем малък нюанс, а именно, че освен така
3 Рабинович Ф. М. Цит. съч., с. 39.
4 Донев, К. Цит. съч., с. 56.
5 Taylor, Fr. Principles of Scientific Management. Now York, Harper, 1911, p. 74.
6 Донев, К. Цит. съч., с. 14.
7 Донев, К. Цит. съч., с. 16.
8 Донев, К. Цит. съч., с. 17.
9 Koontz, H., C. O. Donnell, Administracion. McGraw-Hill, Mexico, 1985, p. 69.
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изброените функции е застъпил и функцията координиране на ресурси.10 Общо-
то между така представените автори е, че ръководенето означава упражняване
на власт върху контролираните обекти.

Функцията на контрола се разглежда като съвкупност от специфични по
характер дейности на контролирания субект, получени в резултат на разделени-
ето на контролните дейности, като се осигурява целенасочено въздействие върху
контролираните обекти. Цялостната функция на контрола е изградена на осно-
вата на отделни съставни градивни елементи наречени подфункции, като меж-
ду тях съществува определен консенсус, т.е. не са в противоречие. Според М.
Динев, „в зависимост от съотношението на отделните функции на управление и
по-точно от мястото на контролната функция в общата съвкупност от управ-
ленски функции, се различават: контролна функция като самостоятелна част от
управленския процес (специални функции по контрола), контролна функция, коя-
то произтича от изпълнението на останалите управленски функции (специални
функции по контрола), контролна функция, която произтича от изпълнението на
останалите управленски функции (неспециални функции на контрола), и само-
стоятелна контролна функция, ограничена по обем и специализирана по отноше-
ние на наблюдавания обект (специализирани функции по контрола)”.11

Считаме, че основните градивни функции на общата контролна функция на
страната са: планиране – изразяващо се в съставянето на предварителни стра-
тегически планове за дейността на съответната контролна институция; обрат-
на информационна връзка – непрекъснато информационно координиране на
информацията между контролните органи, изразяващо се в извличането на ин-
формация, правилното предоставяне и нагледно оформяне; организиране –
съгласуване на действията между отделните контролни органи, (към тази фун-
кция се отнася също и съгласуване (координиране) на вътрешните контролни
действия на отделните звена в дадена контролна организация); защитна функ-
ция; възпитателна функция; въздействаща функция. Отделните видове кон-
тролни функции „се конкретизират чрез основните им форми на проява. Те се
определят в зависимост от състоянието на обекта във времето, без оглед на
пространствените му граници. Съобразно с това, обектът вече се изследва не
само в неговата цялост, но и в зависимост от времето, през което протичат
отделни стопански процеси12”.

Така предложените функции на финансовия контрол определяме като ос-
новни, защото по отношение на тях съществува общ утвърден научен консен-
сус. Считаме, че тези функции могат да бъдат много повече от така предста-
вените, но техният брой няма да се дължи на различията им от основните кон-
тролни функции, а ще са резултат на групирането на дадена основна функция на
отделни подвидове. Уместно е, също така да се посочи, че каквото и класифи-
циране на контролните функции и дейности да се направи, ясно е, че те пред-

1 0 Newman, W. Programacion, Organizacion y Control, Deusto, Bilbao, 1966, p. 21.
1 1 Динев, М. Контрол и регулиране на икономическите системи. Партизат, С., 1989, с. 55.
1 2 Динев, М. Цит. съч., с. 56.



139
Статии

ставляват фази на един процес, който започва, преминава и завършва. Разкри-
ването и регламентирането на контролната функция е предпоставка за точно
определяне на организационната и управленската структура на контролните
органи, на стриктното регламентиране на техните права и задължения, които се
реализират с помощта на принципите на финансовия контрол.

2. Изследване на взаимната връзка между общата контролна
функция на държавната власт и контролните действия

на Агенция за държавна финансова инспекция

От всички познати количествени методи в тази част от разработката при-
лагаме „метода на най-малките квадрати”. Методът на най-малките квад-
рати „е един от най-разпространените методи”.13 Освен това, този метод се
прилага, за да се реализира самата регресия между изследваните зависимости,
тъй като той обикновено се свърза с линейните статистико-математически
модели, при които най-ярко се проявява неговата ефикасност.14

Целта на това изследване е математически да се установи как отделните
контролни действия оказват влияние (въздействие) върху общата функция на
контрола, а от тук и върху възпитателната, информационната, защитната, орга-
низационната и плановата функция. Поради тази причина прилагаме регресион-
ния анализ. Задачата на регресионния анализ е да се установи вида на функци-
ята y = f (x), където х се нарича неин аргумент (независима променлива), а
у е зависимата променлива, т.е. „задачата се състои в намирането на такова
регресионно уравнение, което най-близо да съответства на характера на проуч-
ваната взаимна връзка”.15

Отделните съставни функции се разглеждат от гледна точка на контрол-
ните органи с помощта на които те се реализират. Към независимата променли-
ва се отнасят отделните контролни действия, а зависимата променлива е обща-
та функция на контрола. Аргументите на контролната функция се представят в
цифрово изражение, въз основа на реализираните контролни операции. Интере-
сен е въпросът, ако аргументите на контрола се приемат за операции, то тогава
коя контролна операция може да се определи като независима променлива и коя
като зависима променлива на контролната функция? Изследванията по този
въпрос са твърде оскъдни; голяма част от специалистите приемат, че конт-
ролът може да се изследва от функционален аспект, като функция16, но не са
изследвани в детайли неговите структурни елементи.

Считаме, че с помощта на така избрания метод много бързо и точно може
да се определи зависимата променлива, а именно общата контролна функция.

1 3 Чолаков, Н. Логика и механизъм на метода на най-малките квадрати. http://research.unwe.bg/br9/
nt-n.cholakov.pdf, видяна на 12.08.2012.

1 4 Чолаков, Н. Цит. съч., видяно на 12.08.2012.
1 5 Кулиш, С. А, С. Н. Воловельская, И. А. Рабанович. Математические методы в планировании

материально-технического снабжения. Вища школа, 1974, с. 15.
1 6 Донев, К. Цит. съч., с. 25; Томов, Й. Цит. съч., с. 37.
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Това може да се реализира като първо следва да се определи основното й пред-
назначение. Съгласно вижданията на специалистите, предназначението на кон-
тролната функция е да гарантира и да запазва социално-икономическата и по-
литическата стабилност на общността. Посочената контролна функция, отна-
сяща се за цялостната контролна система, се реализира при спазването на строго
определени контролни принципи от страна на всички участници, изграждащи
контролната система на страната ни.

Историческите сведения сочат, че върху реализирането на контролната
функция оказват влияние различни фактори. Така например, бързите темпове
на научно-техническия прогрес, изменението на политико-икономическата иде-
ология, са основните предпоставки, водещи, от една страна, до развитието и
изменението на всяка стопанска единица, а от друга страна, те често поставят
под въпрос предназначението и действието на основната функция.

Независимо от „обстоятелствата, времето и пространството, общата кон-
тролна функция се проявява чрез пет основни елемента, а именно: оценка на
нормата за поведение на дадена система (в това число и поведението на чове-
ка), на комплекс от взаимно свързани звена и системи; определяне (прогнозира-
не) на очакваното състояние на системите; измерване и установяване на фак-
тическото състояние на системите; анализ на факторите, предизвикали откло-
ненията; съставяне на коригираща програма или установяване на възможнос-
тите за регулиране на поведението на системите.”17

За да се приложи даден математически метод е необходимо една дос-
татъчна емпирична база от данни, чрез която да се определи зависимостта
между зависимата и независимата променлива. Поставяйки въпросите относ-
но изследването на общата контролна функция, а от там и изследването на кон-
тролните дейности, е необходимо да се определи онзи показател, въз основа на
който най-точно да се определи крайният резултат от реализирането на кон-
тролната функция. Считаме, че този показател са приходите, които държавният
контрол реализира в резултат на своята контролна дейност под формата на гло-
би, санкции, обезпечения и наказателни лихви.

В резултат на контролната дейност общите приходи на държавния контрол
са резултативна величина от сбора на приходите от данъчния контрол, митни-
ческия контрол, бюджетния контрол, банковия контрол, застрахователния конт-
рол и на валутния контрол. Независимият финансов одит, който се осъществява
съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, не реализира
приходи в полза за държавата. Тази аксиома се отнася също и за вътрешния
контрол, който се осъществява в дадено предприятие. Следователно, независи-
мо от обстоятелството, че независимият финансов одит и вътрешният контрол
са функции на общата функция на финансов контрол, поради липсата на количе-
ствени показател, тези две функции на финансовия контрол няма да бъдат вклю-
чени в така избраните методи за изследване.

1 7 Динев, М. Теория и практика на държавния и народния контрол. С., Партиздат, 1984, с. 15.
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Като се вземат под внимание отделните дейности на контролните органи,
общата функция на финансовия контрол може да се разглежда като зависимост
от дейността на данъчния контрол, бюджетния контрол, банковия контрол, зас-
трахователния контрол, митническия контрол, валутния контрол, независимия
финансов одит и на вътрешния контрол. Математически тази зависимост, може
да се представи по следния начин y = f ( x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8), където:

у – общата функция на финансовия контрол;
х 1 – данъчен контрол;
х 2 – бюджетен контрол;
х 3 – банков контрол;
х 4 – митнически контрол;
х 5 – застрахователен контрол;
х 6 – валутен контрол;
х 7 – независим финансов одит;
х 8 – вътрешен контрол.
Изследването на така представените зависимости може да се реализира

с помощта на регресионния анализ. Целта на регресионния анализ е да се опре-
дели дали съществува функционална зависимост между две или повече слу-
чайни величини. Ако такава зависимост съществува, методът на регресионния
анализ ще определи онази функция, която да описва достатъчно точно функци-
оналната зависимост,18 като ще се търси функционална връзка от вида:

y = f ( x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8), (1)

която по математико-статестически обоснован начин дава прост израз на
взаимната връзка между независимите величини и зависимата величина. Урав-
нение (1) ще търсим като уравнение на регресия.19

Регресионният анализ освен, че ще определи взаимната връзка между отдел-
ните независими променливи и зависимата променлива, но с негова помощ могат
да се предвидят очакваните стойности на зависимата променлива, когато са изве-
стни или достъпни само съответните стойности на независимата променлива.20

Поради голямото разнообразие от корелационни модели, прилагаме еди-
ничния регресионен модел, като целта е да се определи влиянието само-
стоятелно на всеки фактор върху зависимата променлива. По този начин, счи-
таме, че ще се определи по-точно дали взаимната връзка реално съществува и
ако да, какъв е нейният характер. Решаването на този проблем е въз основа на
„теоретични съображения и чрез емпирична проверка на съответните хипоте-
зи.”21 Целта на единичния регресионен модел е измерване на конкретните коли-

1 8 Castle, L. The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honour of David F.
Hendry, Oxford Univ. Press, 2009, р. 345.

1 9 Castle, L. Пак там, р. 365.
2 0 Калинов, К. Статистически методи в поведенческите и социалните науки. Нов Български универ-

ситет, 2001, с. 352.
2 1 Съйкова, Ив. Статистическо изследване. Нов Български университет. С., 2000, с. 198.
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чествени отношения, породени при функциониране на връзката. „При факторни-
те връзки задачата се свежда до измерване влиянието на факторите Х върху
поведението на следствието У.”22

По този начин се изследва влиянието на приходите от реализирания бюд-
жетен контрол (Х) върху общите приходи, реализирани от контролната дейност
на всички държавни контролни органи (У), т.е. функцията се изследва под влия-
нието на една променлива, а именно: реализираните приходи от бюджетния кон-
трол. В таблица 1 са представени приходите по двата изследвани показатела,
като данните са представени по тримесечие за период от 2007 г. до 2011 г.

Таблица 1

Реализирани приходи от глоби, неустойки и обезщетения
от всички финансово – контролни органи и приходите,

реализирани от контролната дейност на АДФИ

Източник: Министерство на финансите, http://www.minfin.bg/bg/statistics/12.

Години Наблюдение №

Зависима
променлива У –

функция на
финансовия

контрол

Х – приходите
от дейността на

АДФИ

1 2 3 4
I тримесечие на 2011 г. 1 1 920 559,61 243 131,84
II тримесечие на 2011 г. 2 2 559 056,79 158 358,52
III тримесечие на 2011 г. 3 4 072 035,46 327 967,12
IV тримесечие на 2011 4 3 988 085,14 729 333,52
I тримесечие на 2010 г. 5 728 992,44 153 188,89
II тримесечие на 2010 г. 6 1 230 255,53 345 631,11
III тримесечие на 2010 г. 7 941 443,50 489 187,62
IV тримесечие на 2010 г. 8 7 688 204,93 390 692,38
I тримесечие на 2009 г. 9 1 374 163,40 298 862,50
II тримесечие на 2009 г. 10 1 508 643,11 361 719,28
III тримесечие на 2009 г. 11 2 880 281,83 177 614,14
IV тримесечие на 2009 г. 12 3 276 187,26 357 254,08
I тримесечие на 2008 г. 13 5 204 607,34 477 371,44
II тримесечие на 2008 г. 14 3 057 726,35 514 812,61
III тримесечие на 2008 г. 15 3 742 226,07 219 899,74
IV тримесечие на 2008 г. 16 10 399 667,24 1 136 037,21
I тримесечие на 2007 г. 17 8 501 303,98 344 112,18
II тримесечие на 2007 г. 18 9 570 823,41 211 339,66
III тримесечие на 2007 г. 19 10 494 867,62 112 116,21
IV тримесечие на 2007 г. 20 43 722 470,99 1 166 866,95

2 2 Съйкова, Ив. Цит. съч., с. 199 .
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Данните за реализираните приходи от финансово-контролната дейност на
всички контролни органи в страната са предоставени от Националния статис-
тически институт (НСИ) и са представени в изследването като зависима про-
менлива. От гледна точка на независимата променлива, а именно показателят
приходи от бюджетния контрол, данните са предоставени от Агенция за държав-
на финансова инспекция (АДФИ). Причината за използването на тази база от
данни е, че реално Сметната палата реализира този бюджетен контрол, но в пра-
вомощията на одиторите на Сметната палата е при установяване на нередности
да ги констатират и да дават предписание за тяхното отстраняване, т.е. Сметна-
та палата няма правомощия да търси отговорност от виновните лица при устано-
вяване на нередности. Органите, които са оправомощени за такива действия са
АДФИ и Прокуратурата, след като бъдат сезирани от Сметната палата.

За да се реализира регресионният анализ с цел установяване на взаимната
връзка между общите приходи от контролната дейност на всички финансови
контролни органи и постъпилите приходи в резултат на контрола върху спазва-
нето на финансовата дисциплина реализиран от АДФИ, данните от таблица 1 са
обработени така, че да се пригодят за прилагането на регресионния анализ и са
представени в таблица 2.

Данните в колоне 3 и 4 от таблица 1 са трансформирани с 10 000 лв. надолу,
така че при изчислителните действия на регресионния анализ да се получат
данни с по-ниски стойности. Трансформираните данни са представени в табли-
ца 2 в колони 3 и 4. Въз основа на данните от таблица 2 и използвайки функциите
на EXCEL, се установява, че зависимостта между приходите от глоби, неус-
тойки и обезщетения, реализирани от всички финансово-контролни органи в стра-
ната и приходите, реализирани от контролната (инспекционната) дейност на
АДФИ е полиномна и е представена на фиг. 1.

Фиг. 1. Графично представяне на взаимната връзка между приходите
от контролната дейност на всички финансово-контролни органи
и приходите от контролната (инспекционната) дейност на АДФИ

за периода от 2007 г. до 2011 г.

Y = 15,481X2 - 234,22X + 872,06
R2 = 0,5817
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От данните в табл. 2 и от фиг. 1 се установява, че зависимостта между
изследваните ни обекти не е права линия, а е полиномна зависимост от втора
степен. Този регресионен модел съответства на парабола и може да се използва
в случаи, при които диаграмата на разсейването е близка до средните стойнос-
ти.23 Математически зависимостта, може да се представи по следния начин:24

У(Х) = a0 + Х a1 + Х2 а2

Коефициентите а0, а1 и а2 се наричат коефициенти на полинома, като а0 се
нарича свободен член. В така представеното уравнение х е променлива на по-
линома. Коефициентите се намират с помощта на следната линейна система:25

При тази система следва да се има предвид, че ако всички коефициенти
освен а0 са нули, то У(Х) = а0. „Поради това всяко число, различно от нула, ще
разгледаме като помином от нулева степен. Ако всички коефициенти са нули, то
У(Х) = 0. Този полином се нарича нулев полином.”26

След тестването на данните от таблица 2 с помощта на MS Excel – Tools,
Data Analysis, Regression, e избран моделът на полиномната регресия, при която
стандартната грешка за оценка е най-малка. Установено е, че полином от втора
степен най-добре описва тенденцията в изменението на приходите от контролна-
та дейност на всички финансово-контролни органи спрямо приходите, реализира-
ни от АДФИ. Тази зависимост е представена чрез регресионното уравнение от
вида У = 15,481Х2 - 234,22Х + 872,06. Следователно, въз основа на така из-
вършеното изследване се установи, че изменението на зависимата променлива У
– общата функция на финансовия контрол, при използване на това уравне-
ние като модел става не само под влияние на средната скорост, т.е. на влиянието
на параметъра а1, но и под влияние на средното ускорение, което в модела се
представя с параметъра а2. Числовото значение и знакът пред параметъра а2
(средното ускорение) определят не само направлението, но и величината на кри-
вата на параболата и нейното положение по отношение на абсцистната ос.27

2 3 Косева, Д. Статистика на предприятието. Стено, 2000, с. 144.
2 4 Александров, Кр. Икономико-математически методи и модели в търговията. Георги Бакалов,

Варна, 1989, с. 39.
2 5 Киркоров, Ив. Висша математика. С., Наука и изкуство, 1989, с. 219.
2 6 Киркоров, Ив. Цит. съч., с. 220.
2 7 Александров, Кр. Цит. съч., с. 40.
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Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е определена като
специализиран контролен орган на Националната контролна система на страната.
Агенцията има определени подфункции и задачи, които са подчинени на цялост-
ната контролна функция на страната. Те никога не са в противоречие, а напротив,
тяхното влияние е допълващо за държавното управление. Основните подфункции,
които изграждат общата функция на АДФИ, са регламентирани в чл. 8, ал. 1 от
ЗДФИ, а именно: ръководи, провежда и контролира осъществяването на инспек-
ционната дейност; планира и осъществява последващ контрол за законосъобраз-
ност на дейността по възлагането и изпълнението на обществените поръчки; съби-
ра и анализира информация за дейността на лицата по чл. 4 от ЗДФИ по възлагане
и изпълнение на обществени поръчки; анализира причините и условията за нару-
шенията на финансовата дисциплина и предлага мерки за отстраняването им пред
компетентните органи; дава методически указания на финансовите инспектори
за осъществяване на дейностите по този закон и извършва контрол по качеството
на инспекционната дейност; организира обучение за първоначална професионал-
на подготовка на новоназначените служители, за поддържане и повишаване на
квалификацията, както и за придобиване на нови професионални знания и умения
на служителите на агенцията; осъществява взаимодействие и обмен на инфор-
мация с други държавни органи; сътрудничи с финансово-контролните органи и
организации на други държави и международни организации; оказва съдействие
на контрольорите на Европейската комисия, наричана по-нататък „Комисията”,
за предоставянето на достъп до помещения и/или документация и носители на
компютърни информационни данни, за извършване на контрола и проверките на
място – при отказ на проверяваната организация и на лице по чл. 4, т. 7, финанси-
рани със средства по международни договори или програми на Европейския съюз.

Подфункциите на АДФИ са ограничено свързани с нейните задачи. На
практика задачите на АДФИ се изпълняват чрез непрекъснатото функционира-
не на контролния орган, чрез спазването на утвърдените финансово-контролни
принципи. От друга страна, вземайки под внимание изискванията на чл. 8, ал. 1
от АДФИ, се установява, че посочените функции обединяват контролните дей-
ности на Агенцията, а именно: инспекционна, санкционираща, възпитателна и
защитна. Като изследвахме годишните отчети за периода от 2007 г. до 2011 г.,
установихме реализираните подфункции на АДФИ. Информацията за периода
от 2007 г. до 2011 г. (включително), е представена в таблица 3.

Представената информация в таблица 3 се отнася само за периода от 2007
г. до 2010 г., тъй като до 2006 г. защитата на публичните финансови интереси се е
реализирала от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол /АДВФК/.
Правомощията на АДВФК до 2006 г. обхващаха осъществяването на вътрешен
одит и едновременно с това и инспекционна дейност. Функциите на Агенцията
също се различават съществено от сега регламентираните функции на АДФИ.

От друга страна, поради липсата на точно определена методика за прила-
гане на принципите на финансовия контрол, резултатите от таблица 3 не могат
да се анализират в дълбочина и поради тази причина е невъзможно да се оп-
редели как са се реализирали така посочените функции под влияние на принци-
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пите на финансовия контрол. Считаме, че това е един значителен пропуск не
само във финансово-контролната теория, но и в контролната практика.

Считаме, че така представения метод има своите недостатъци. При този
метод общата финансово-контролна функция се представя като зависима не
само от конкретни подконтролни функции, но и от независимите контролни опе-
рации, които реализира цялостния държавен апарат. Те са различни по своя ха-
рактер и специфика, и са независими една от друга. Самите контролни опера-
ции, които са насочени срещу: организираната престъпност, корупционните пре-
стъпления, „изпирането” на пари, злоупотребите с фондовете на ЕС, злоупотре-
бите по възлагането и реализирането на обществените поръчки, данъчните пре-
стъпления, подправянето на платежни инструменти, незаконния трафик на нар-
котици, незаконния трафик на хора и др., за да се изследват трябва да се пред-
ставят стойностно. Проблемът при този метод е, че е необходимо, първо, да се
уточни точният брой на реализираните контролни операции през анализирания
период, а след това да се уточни от този установен брой контролни операции,
какъв е техният краен резултат. Този краен резултат следва да е представен
стойностно. Това, което следва да е под внимание и което допълнително утеж-
нява този метод, е, че не всяка контролна операция може да се представи стой-
ностно. Например, проверката на Община Алфатар от страна на АДФИ със
задача проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възла-
гане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № 107 от 10.11.2009
г. с „Пътно поддържане” ООД гр. Силистра за осъществяване на дейността
„Зимно поддържане и снегопочистване за периода 2009-2010 г.” В Доклад №
ДИЗСС-0001 / 07.02.2012 г., АДФИ не е констатирала никакви нарушения, в
резултат на което не са наложени от страна на контролния орган никакви санк-
ции. При такива контролни ситуации е много трудно да се определи каква е
стойността на реализираната не само контролна операция, но и какво е стойно-
стното изражение на реализиралите се контролни функции, при условие, че не се
генерират никакви приходи в полза на държавата. Информация за цялостната
контролна инспекция на Община Алфатар е представена в таблица 4.

Таблица 4

Информация относно проведената контролна инспекция
в Община Алфатар през 2012 г.

Стойност
на прове-
рената
Общест-
вена

поръчка
(ОП)

Брой
устано-

вени
непрове-

дени
/неосно-
вателно

проведени
ОП

Стойност
на непрове-

дените
/неоснова-

телно
проведени

ОП

Брой
съста-

вени
АУАН

Брой
несъста-

вени
АУАН

Устано-
вени
вреди

Брой
съста-

вени
акто-
ве за

начет

Прове-
рено
евро-

пейско
фина-
нсира-

не
(да / не)

35 261,14 лв. - - - - - - -
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Контролната инспекция в Община Алфатар не е единствената, която при-
ключва без установяване на злоупотреби от страна на АДФИ; такива инспекции
са реализирани в Община Кубрат, Община Лозница, Община Балчик, Община
Харманли, Район Северен на Община Пловдив, Община Пловдив, Община Братя
Даскалови, Община Кърджали, Община Перник, Община Бобов дол, МБАЛ АД
гр. Хасково, ДИК ООД гр. Смолян, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”
ЕООД, ОУ „Стоян Михайловски” гр. Пловдив, Държавна психиатрична болница
гр. Кърджали, Национална електрическа компания ЕАД, Министерство на окол-
ната среда и водите, Администрация на Министерски съвет. Така представените
инспекции са реализирани в периода от 01.01.2012 г. до 30.03.2012 г.28

Заключение

Въз основа на всичко изложено до тук считаме, че освен така избрания
метод, с помощта на който, може да се прогнозира изменението на общата
контролна функция на финансовия контрол за по-детайлното анализиране на об-
щата контролна функция на финансовия контрол, могат да се приложат както
количествени методи, така и качествени методи. Регресионният анализ дава
информация за взаимната връзка, която съществува между общата контролна
функция и функцията, например, на АДФИ, но тази връзка се установява на
база стойностни резултати от реализираните контролни инспекции. За контрол-
ни инспекции, които приключват само на основата на констатации и препоръки,
без да са били наложени имуществени санкции и глоби, трябва да се приложи
друг изследователски метод, въз основа на който да се опрели какви са взаим-
ните връзки между тези контролни инспекции и общата функция на финансовия
контрол. Считаме, че в този случай е най-подходящо да се използват качестве-
ните методи.

Въз основа на всичко изложено до тук могат да бъдат изведени следните
основни изводи:

1. В тази статия се предлага едно ново разбиране за функциите на финан-
совия контрол, а именно, че съвкупността от всички контролни действия:
обратната информационна връзка, възпитателната, защитната
и въздействащата изграждат общата контролна функция на държав-
ната власт.

2. С помощта на математическия метод на най-малките квадрати се ус-
тановява съществуващата зависимост между контролните действия на
АДФИ и общата функция на финансовия контрол. Въз основа на така
представената полиномна зависимост между зависимата променлива
Х и независимата променлива У, много по-лесно и точно могат да се
осъществяват бъдещи прогнозни проучвания относно приходите, които
АДФИ ще реализира от своята контролна дейност и как съответно те
оказват влияние и въздействие, върху общата контролна функция.

2 8 Информацията по докладите е официално предоставена от АДФИ. Също така е публикувана на
адрес: www.adfi.minfin.bg, видян на 16.06.2012 г.
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3. Така представения метод, намиращ приложение в областта на анализа,
притежава редица недостатъци, дължащи се на обстоятелството, че не
от всички контролни инспекции, които АДФИ осъществява, се генери-
рат приходи в полза на държавата. Голяма част приключват с положи-
телно становище от страна на инспекторите и констатиране на липса на
нарушения. Именно тези контролни инспекции, въпреки, че за тяхното
осъществяване, държавната власт също извършва разходи, не могат да
бъдат обект на изследване с помощта на така предложения метод.

A STUDY OF THE CONTROLLING FUNCTION, UNDER THE INFLUENCE
AND EFFECT OFTHE FINANCIALAND CONTROLLINGACTIVITY

OFTHE PUBLIC FINANCIAL INSPECTIONAGENCY (PFIA)

Assist. Prof. Plamena Nedyalkova

Abstract

The issues regarding the nature and peculiarities of the functions of control, including
the functions of financial control, have always been controversial. Their topicality, we believe,
is owing to the fact that their composition is determined not only by the established control
system, but also by the control goals and tasks set in advance. Their underlying importance is
a prerequisite for this article to put forward a methodology for their study using the Least
Squares Method.
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Резюме

Вопросы сущности и особенностей функций контроля, в том числе функций фи-
нансового контроля всегда были дискуссионными. Их актуальность, по нашему мнению,
вызвана тем обстоятельством, что их состав определяется, кроме утвержденной конт-
рольной системы, также и предварительно поставленными контрольными целями и зада-
чами. Основополагающее их значение является предпосылкой предложения в настоящей
статье методики их исследования с применением метода наименьших квадратов.

Ключевые слова: функции контроля, финансовый контроль, общая контрольная
функция.


