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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

 

Д О К Л А Д  
 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново през месец септември 2019г. 

 
 Относно ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 на МС от 10.09.2019 г. за приемане на Наредба за 

форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до 

информацията в Единната информационна точка 

 

 С него се приема Наредба за форматите на данните и за условията и реда за 

предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка. 

 Съгласно параграф единствен от ЗР лицата по чл. 4, ал. 4 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура да предоставят на Единната 

информационна точка информацията по чл. 4, ал. 4 във форматите по чл. 5 от  Наредбата 

за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в 

Единната информационна точка в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово 

подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и 

довършване на военни паметници 

  

 Съгласно чл. 1 са одобрени допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2019 

г. в размер 300 000 лв. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни 

паметници, разпределени по общини съгласно приложението. 

СПИСЪК 

на военни паметници по общини за финансово подпомагане за ремонт, възстановяване, 

изграждане и довършване за 2019 г. 

 

 
Община Горна Оряховица 

 
1. Ремонт на военен паметник в с. Поликраище. 5 000 лв. 

 
Общо: 5 000 лв. 

 
Община Павликени 

 

1. 
Ремонт на паметник на загиналите във войните "Майка България" в гр. 

Павликени. 
700 лв. 

 
Общо: 700 лв. 

 
Община Свищов 

 
1. Ремонт на военен паметник в с. Деляновци. 4 000 лв. 

 
Общо: 4 000 лв. 
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Относно ДВ, бр. 75 от 24.09.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 75 от 24.09.2019 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и 

отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, 

които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 

г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 

от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 

2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 

14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република 

България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 

г., бр. 10, 26 и 52 от 2019 г.) 

 

§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Ал. 2 придобива следния вид:  

При разносна търговия фискалната касова бележка се издава по чл. 3 и се предава на 

разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато 

плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото 

на предаване на стоката или услугата. 

  Създава се нова ал. 3: 

"При работа с ИАСУТД се допуска продажби на предоставени стоки/услуги, при които 

клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват с издаване на системен бон с 

вид плащане "резерв 2 – отложено плащане". При извършване на плащане по тези продажби се 

издава системен бон, като се допуска обобщаване на предоставените стоки или услуги по 

групи." 

 3. Досегашните ал. 3 – 7 стават ал. 4 – 8. 

 Съгласно § 5 в глава седма "а" се създава чл. 52а1: 
 "Чл. 52а1. (1) Лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС може да използва софтуер за управление 

на продажби, който отговаря на всички изисквания на приложение № 29, с изключение на 

изискването за блокиране на операциите по откриване и по приключване на продажба, когато 

статусът на фискалното устройство не позволява издаване на фискален бон.  

 (2) Софтуерът по ал. 1 блокира операцията по плащане по продажба, за която е 

налице задължение за издаване на фискален бон, когато липсва свързаност с фискалното 

устройство или статусът на устройството не позволява издаването на фискален бон.  

 (3) Лицето може да използва софтуера по ал. 1, в случай че за предходната 

календарна година размерът на получените плащания по продажби, за които е налице 

задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи 

от продажби и са изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:  

 1. балансовата стойност на активите към края на предходната календарна година 

надвишава 8 000 000 лв.; 

 2. нетните приходи от продажби за предходната календарна година надвишават 16 

000 000 лв.;  

 3. средната численост на персонала за предходната календарна година надвишава 50 

души. 

 (4) При определяне на размера по ал. 3 на получените плащания по продажби, за 

които е налице задължение за издаване на фискален бон, не се вземат предвид продажбите, 

регистрирани и отчитани по реда на чл. 28. 

 (5) Лицето, което използва софтуера по ал. 1, е длъжно да подава за всяка 

календарна година в срок до 31 януари на следващата година в Националната агенция за 

приходите стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за всички регистрирани в 

софтуера продажби за периода, с формат и параметри на записа съгласно приложение № 37. 

Файлът се подава на технически носител в компетентната териториална дирекция на 

Националната агенция за приходите. 



5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

 (6) Новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество на 

търговец по смисъла на Търговския закон през текущата календарна година, може да използва 

софтуера по ал. 1, при условие че към датата на първата продажба, за която е налице 

задължение за издаване на фискален бон, е изпълнило изискването на ал. 3, т. 1 и прогнозният 

процент за размера на плащанията по продажби, за които е налице задължение за издаване на 

фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата 

календарна година.  

 (7) Правото да се използва софтуерът по ал. 1 се преустановява след изтичане на 

тримесечен срок от края на календарната година, за която размерът на получените плащания 

по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, надвиши 5 на сто от 

размера на нетните приходи от продажби. 

 (8) Правото да се използва софтуерът по ал. 1 се преустановява след изтичане на 

тримесечен срок от края на втората последователна календарна година, за която не са 

изпълнени две от условията по ал. 3, т. 1 – 3." 

 § 6. В чл. 52в се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 4:  

 "В случай че софтуерът разполага с функционалност, изпълняваща изискваната 

функционалност за изпълнимия файл по ал. 2, т. 3, се допуска да не се предоставя изпълним 

файл и неговият source-код, при условие че се предоставят указания за достъп и извличане на 

информацията от БД съгласно ал. 2, т. 3." 

 2. Досегашните ал. 4 – 10 стават ал. 5 – 11. 

                  Съгласно § 7 в приложение № 1, раздел І, т. 14  придобива следния вид: 

                  Фискалните устройства могат да осигуряват възможност за въвеждане и промяна на 

системни и потребителски параметри чрез отдалечения достъп. 

       Съгласно § 8 в приложение № 29 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. В т. 9 накрая се добавя:  

 "Когато в търговски обект към едно фискално устройство са свързани два или 

повече софтуера за управление на продажбите, третият компонент на УНП – 7-разряден номер, 

се формира в рамките на предварително зададен диапазон за всеки от софтуерите. Диапазонът 

следва да се изчерпва възходящо със стъпка 1, като след запълването му се определя нов 

диапазон." 

 2. В т. 10 накрая се добавя: 

 "При плащане по продажба, открита преди въвеждане в експлоатация на софтуера, 

за която не е генериран УНП, към фискалното устройство се подава за печат УНП от следния 

вид: ОО000000-0000-0000000, където първите два символа са латински главни букви О, а 

останалите са нули." 

 3. В т. 18, изречение второ след думите "данни са" се добавя "минимум". 

 Съгласно § 9 в приложение № 30 се правят следните допълнения: 

 1.В първа част, в т. 1 се декларира, че произвежданият софтуер отговаря на 

изискванията, посочени в приложение № 29 към  чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. 

или отговаря на изискванията , посочени в  чл. 52а  от  Наредба № Н-18 от 2006 г. 

 2. Във втора част, в т. 1 се прави същото допълнение. 

 § 10. В приложение № 32 се създава т. 22:  

 "22. Диапазон на номерацията на УНП при свързаност на едно ФУ с повече от един 

СУПТО в търговски обект." 

 § 11. В приложение № 33, в т. 4 се създава подточка 4.3:  

 "4.3. Посредник/ци за предлагане на туристически услуги в интернет (глобални 

дистрибуционни системи) – наименование на оператора." 

 § 12. Създава се приложение № 37 към чл. 52а1, ал. 5: 

  

 Преходни и заключителни разпоредби 

 С § 13 (1) се регламентира, че лицата, които отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 

3 и изберат софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 

и 2, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в 
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срок до 31 март 2020 г. В този случай лицата подават информацията съгласно 

приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г. 

 Съгласно ал. 3 Лицата, които към края на календарната 2018 г. не отговарят на 

условията по чл. 52а1, ал. 3, могат да изберат да използват софтуер за управление на 

продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, при условие, че към 30 

септември 2019 г. процентът на размера на получените плащания по продажби, за които е 

налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните 

приходи от продажби за текущата календарна година и са изпълнени едновременно най-малко 

две от следните условия:  

 1. балансовата стойност на активите към 30 септември 2019 г. надвишава 8 000 000 

лв.; 

 2. нетните приходи от продажби за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. 

надвишават 16 000 000 лв.; 

 3. средната численост на персонала за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. 

надвишава 50 души.  

 (4) Лицата по ал. 3 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички 

изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. и да подадат информацията съгласно 

приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г. 

 (5) Лицата по ал. 1 – 3 подават информация за направения избор по електронен път 

в компетентната териториална дирекция на НАП чрез квалифициран електронен подпис в срок 

до 31 януари 2020 г. 

 Съгласно § 14 в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 

г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 

(обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.) в преходните и заключителните 

разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В § 71, ал. 2 се регламентира, че лицата, регистриращи и отчитащи 

продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 

януари 2020 г. 

 2. С § 73, ал. 1 се указва, че лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, 

привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 април 2020 

г., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, 

които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 29 

февруари 2020 г. Съгласно ал. 2 всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни 

фирми се считат за валидни до 30 април 2020 г., с изключение на удостоверения за регистрация 

на сервизни фирми на ИАСУТД, които са валидни до 29 февруари 2020 г. 

 3. Съгласно § 74, ал. 2 производител/разпространител може да разпространява 

софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 януари 2020 г. 

 4. В § 75 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) Ал. 1 придобива следния вид: 

 Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за 

управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на 

наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 

2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 

2020 г. 

 б) Ал. 2 се изменя по следния начин: 

 Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за 

управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, 

включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г. Тези лица 

подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г. 

 в) създава се ал. 4: 

 "Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен 

магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез 

електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат 

дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези 

лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г." 
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 С § 15. В § 8, ал. 1 от преходната разпоредба към Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални 

устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 

управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен 

магазин (обн., ДВ, бр. 10 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.) се създава изречение второ: 

"Лицата по изречение първо привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26, 

ал. 2 в срок до 31 януари 2020 г." 

 

Относно ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. 
 

1. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. е публикувано 

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. 

ноември 2019 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 на МС от 24.09.2019 г. за приемане на Наредба за 

формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на 

информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол 

в публичния сектор 

 

 Съгласно чл. 1 с наредбата се определят формата, съдържанието, сроковете, редът и 

начинът за представяне на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и 

ефективността на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния 

сектор, наричани по-нататък "състояние на системите за финансово управление и контрол". 

 В чл. 2. се указва, че  Наредбата се прилага от ръководителите на организациите по чл. 

2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, с изключение на 

Висшия съдебен съвет и Сметната палата. 

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, целта на наредбата е създаването на линия за докладване 

и отчетност на състоянието на системите за финансово управление и контрол и изпълнение на 

управленската отговорност. Информацията, представена по реда на наредбата, има за цел 

осигуряване на публичност и прозрачност на състоянието на системите за финансово 

управление и контрол в публичния сектор. 

 С ал. 2 се указва, че всеки ръководител на организация – разпоредител с бюджет от по-

ниска степен, на търговскo дружествo с над 50 на сто държавно участие в капитала, на 

държавно и на общинско предприятие, се отчита и докладва за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол в своята организация пред горестоящия разпоредител с 

бюджет, съответно пред съответния ръководител на организация, който упражнява правата на 

собственост, чрез изготвяне и представяне на информация при условията и по реда на глави 

втора и трета. 

  Съгласно ал. 3 Ръководителите на търговските дружества с над 50 на сто общинско 

участие в капитала, както и ръководителите на техните дъщерни дружества се отчитат и 

докладват за състоянието на системите за финансово управление и контрол пред общинския 

съвет при условията и по реда на глави втора и трета. 

  Съгласно ал. 4 всеки ръководител на организация – първостепенен разпоредител с 

бюджет, изготвя и представя информация за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол при условията и по реда на глави втора и трета, като включва и 

получената информация от организациите по ал. 2 и 3. 

  С чл. 4 се указва, че всеки ръководител на организация по чл. 2 носи отговорност за 

пълнотата, верността и актуалността на представената информация. 

  Разпоредбата на чл. 5 указва, че информацията, представяна по реда на наредбата, се 

изготвя под формата на доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол съгласно приложението. Докладът включва данни за контролната среда, управлението 

на риска, контролните дейности, информацията, комуникацията и мониторинга в 

организациите. 

 Съгласно чл. 6, ал. 1 докладът по чл. 5 съдържа следните части: 
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 1. самооценка на ръководителя за общото състояние на системите за финансово 

управление и контрол в съответната организация; 

 2. предприети действия за развитие и подобрение на финансовото управление и контрол 

в съответната организация; 

 3. области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и 

подобрение; 

 4. източниците на информацията, използвана за изготвянето на доклада. 

 Съгласно ал. 2 самооценката по ал. 1, т. 1 може да бъде "много добра", "добра", 

"задоволителна" или "незадоволителна". Ръководителят на организацията определя оценката 

на системите за финансово управление и контрол в своята организация въз основа на дадените 

отговори във въпросника по чл. 7 и на анализ на информацията, получена от доклади на 

вътрешните одитори, на Сметната палата и на инспектората и от други подходящи източници. 

 Ал. 3 указва, че всеки ръководител на организация изготвя доклада и въпросника за 

организацията, която ръководи, като включва в тях и информацията от докладите и 

въпросниците, получени от ръководителите на организации от по-ниска степен, търговските 

дружества по чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор, държавните и общинските предприятия към него. 

 С ал. 4 се указва, че докладът на първостепенните разпоредители с бюджет съдържа и 

допълнителна част в съответствие с чл. 9, ал. 7. 

 Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 указва, че Министърът на финансите ежегодно до 1 

декември утвърждава въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол и указания за годишното докладване за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол в организациите от публичния сектор. 

 Съгласно ал. 2 утвърденият въпросник за самооценка и указанията за годишно 

докладване се изпращат до ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с 

бюджет, и се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите в срок до 

10 дни от утвърждаването му. 

 Съгласно чл. 8, ал. 1 ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с 

бюджет, създават организация за изпълнение на изискванията на наредбата – линия на 

докладване, отговорни лица и срокове. 

 С ал. 2 се указва, че за търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в 

капитала докладването се извършва по реда на чл. 9, ал. 6. 

 Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 гласи, че ръководителите на организации – разпоредители 

с бюджет от по-ниска степен, представят докладите и попълнените въпросници на 

ръководителите на организации – второстепенни разпоредители с бюджет, в срок до 1 

февруари на следващата година.  

 Съгласно ал. 2 ръководителите на организации – второстепенни разпоредители с 

бюджет, анализират информацията по ал. 1, изготвят доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол в организацията и попълват въпросник за самооценка. В 

доклада и въпросника се включва и информация за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол във всички разпоредители с бюджет от по-ниска степен. Докладът и 

въпросникът за самооценка се представят на ръководителите на организации – първостепенни 

разпоредители с бюджет, в срок до 28 февруари на следващата година. 

 С ал. 3 се указва, че ръководителите на търговски дружества, чийто капитал е 

собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, представят 

доклад и въпросник за самооценка на ръководителите на търговските дружества – собственици 

на капитала им, в срок до 1 февруари на следващата година. 

 Съгласно ал. 4 ръководителите на търговски дружества с над 50 на сто държавно 

участие в капитала и на държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон 

представят доклад и въпросник за самооценка на съответния ръководител на организация, 

който упражнява правата на собственост, в срок до 28 февруари на следващата година. В 

доклада и въпросника се включва обобщена и анализирана информация за състоянието на 

системите за финансово управление и контрол в организациите по ал. 3. 

 Ал. 5 указва, че ръководителите на търговски дружества, чийто капитал е собственост 

на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, представят доклад и 
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въпросник за самооценка на ръководителите на търговските дружества – собственици на 

капитала им, в срок до 1 февруари на следващата година. 

 С ал. 6 се указва, че ръководителите на търговски дружества с над 50 на сто общинско 

участие в капитала представят доклада и въпросника за самооценка на общинския съвет в срок 

до 10 февруари на следващата година. В доклада и въпросника се включва обобщена и 

анализирана информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол в 

организациите по ал. 5. Общинският съвет представя информацията на кмета на съответната 

община в срок до 28 февруари на следващата година. 

 Съгласно ал. 7 ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с 

бюджет, изготвят доклад и попълват въпросник за самооценка. В доклада и въпросника се 

включва обобщена и анализирана информация за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол в разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, търговските дружества 

по чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и 

държавните и общинските предприятия към него. 

 С ал. 8 се указва, че ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с 

бюджет, представят изготвения доклад и въпросника от самооценката на ръководителя на 

вътрешния одит за становище относно съответствието на подадената информация с 

резултатите от извършената одитна дейност през отчетната година в срок до 25 март на 

следващата година. 

 С ал. 9 се указва, че ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с 

бюджет, включват в доклада по ал. 7 становището по ал. 8 на ръководителя на вътрешния одит. 

Становището се отразява в допълнителна част на доклада. 

 Съгласно чл. 10 ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с 

бюджет, представят доклада и попълнения въпросник по чл. 9, ал. 7 на министъра на 

финансите в срок до 31 март на следващата година по електронен път чрез модул "Годишно 

докладване" в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен 

одит. 

 Съгласно чл. 11 министърът на финансите използва информацията, получена по реда 

на чл. 10, за: 

 1. изготвяне на консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния 

сектор по чл. 20 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;  

 2. актуализиране и доразвиване на методическите насоки и указания, издавани от 

министъра на финансите, и за подпомагане на обучението в областта на вътрешния контрол. 
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