
Списък на извършените от дирекция „Вътрешен одит„ –МО, одитни 

ангажименти във Военномедицинска академия 
 

 

1.Одитен доклад за извършен вътрешен одит на цялостната дейност на ВМА за 

периода 01.01.2008-30.06.2009г. рег. № 21-19-42/15.04.2010г. 

   Цел на одитния  ангажимент –оценка и анализ на резултатите от дейността на 

ВМА-организация на бюджетния процес; спазване на законовите изисквания при 

възлагане на обществените поръчки, управление и стопанисване на имуществото ., 

отчитане на бюджета в програмен формат. 

 

 

2. Одитен доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент във ВМА –относно 

съответствието на проведените процедури и изпълнението на сключените договори 

за възлагане на обществени поръчки с приложимото законодателство и 

осигуреното финансиране в периода 2007-2009г. рег.№ 03-00-242/13.05.2010г. 

   Цел на одитния ангажимент- установяване на дейностите по планиране, 

организиране и възлагане на обществени поръчки, съответствието им със 

законодателството, и наличието на достатъчно контролни мерки гарантиращи 

законосъобразност на различните етапи по възлагането и изпълнението на 

обществени поръчки  

 

 

3. Одитен доклад за извършен планов одитен ангажимент във ВМА относно 

всеобхватността и достоверността на предоставената в МО финансова информация 

за непогасените задължения към доставчици с настъпил падеж към 30.09.2011г., 

както и изпълнението на приключили през 2011г договори за абонаментна 

поддръжка, ремонтни дейности и организиране на хранене и почистване  рег. № 21-

19-79/12.01.2012г. 

 Цел на одитния ангажимент – да се даде увереност относно всеобхватността и 

достоверността на предоставената в МО финансова информация за непогасените 

задължения към доставчици с настъпил падеж към 30.09.2011г 

 

4. Одитен доклад за извършен планов одитен ангажимент във ВМА относно 

съответствие на взетите управленски решения със законодателството и вътрешните 

актове ,свързани с отдаването на имуществото във ВМА през 2011г. рег. № 21-19-

75/28.11.2012г. 

Цел на одитния ангажимент  –предоставяне на обективна оценка и увереност 

относно   взетите управленски решения със законодателството и вътрешните актове 

,свързани с отдаването на имуществото във ВМА през 2011г.в МБАЛ –София-като 

структура на ВМА . 

  

 

 

 



5. Одитен доклад за извършен планов одитен ангажимент във ВМА, относно 

оценка на планираните цели и постигнати резултати по програма 5,1 Военно 

медицинска академия, профилактика и възстановяване през 2012г.  рег. № 21-19-

21-09.05.2013г. 

Цел- да се даде увереност относно планираните цели и постигнатите резултати през 

2012 г. 

  

6. Одитен доклад за извършен планов одитен ангажимент във ВМА относно  

възлагането на обществени поръчки,изпълнението на договори за доставка на 

медикаменти и услуги и тяхното отражение върху медицинската дейност през 

2013г.  

Цел- да се даде увереност относно планираните цели и постигнатите резултати 

 

7. Одитен доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за консултиране 

относно законосъобразността на сключените договори между ВМА София и 

ГПСМП „Дерма ПРИМ МК ООД за отдаване под наем на помещение и апаратура – 

публична държавна собственост ,оценка за законосъобразността на сключените 

договори ,тяхното изпълнение и влиянието им върху отчетените резултати в 

клиниката по дерматология, венерология и алергология в периода 01.01.2010 до 

30.06.2014г.   рег № 21-19-75/05.08.2014г.  

  

8. Одитен доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за консултиране 

относно законосъобразността на сключените договори между ВМА София и 

„СБАЛ-Гръбначен център  АД за отдаване под наем на помещения –публична 

държавна собственост, оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението 

на договорите за предоставяне на медицински услуги за периода 01.01.2010 до 

30.06.2014г.   рег № 21-19-86/05.08.2014г.  

 

9. Одитен доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за консултиране 

относно законосъобразността на сключените договори между ВМА София и СМДЛ 

ОД ” Астра АД за отдаване под наем на помещение и апаратура-публична 

държавна собственост и влиянието им върху отчетените резултати от дейността на 

\ВМА за периода 2005-2014   рег. № 21-19-90/15.09.2014г. 

 


