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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за утвърждаване на 

Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския 

съвет за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор. 

Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор очертават основните принципи за 

осъществяване на дейността по вътрешен одит, осигуряват професионална рамка за 

извършване на широк кръг от дейности по вътрешен одит, създават основа за оценяване на 

работата на вътрешния одит и насърчават усъвършенстването на процесите и дейностите в 

организацията.  

Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор Министерският съвет 

утвърждава Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, които съответстват на 

Международните стандарти за вътрешен одит. Действащите към момента Стандарти са 

утвърдени с ПМС № 165 от 30.06.2006 г. В периода от тяхното приемане до настоящия 

момент в международните стандарти са внасяни неколкократно изменения. Въведени са 

тълкувания и специфични определения към основните стандарти, с което се постига 

пояснение на термини и концепции, актуализирани са съществуващите и са включени нови 

стандарти. Посочените промени налагат актуализация на Стандартите за вътрешен одит в 

публичния сектор, с цел постигане на съответствие с международните стандарти за 

вътрешен одит.  

Предложеният проект на Постановление няма да окаже пряко или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, видно от одобрената финансова обосновка без 

въздействие. 

Актът не е свързан с въвеждане или приемане на мерки по изпълнение на правото на 

Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с правото на ЕС.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван с всички министри, 

в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. Направените бележки и предложения са обсъдени и отразени, съгласно 

приложената справка. 



 

 

Проведено е публично обсъждане на предложения акт, като проектът на 

Постановление е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите и на 

Портала за обществени консултации. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме проекта на Постановление за утвърждаване на Стандарти за вътрешен 

одит в публичния сектор. 

 

Приложения: 

 

1. Проект на Постановление за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в 

публичния сектор; 

2. Справка за постъпилите бележки и предложения; 

3. Финансова обосновка; 

4. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 
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