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за отразяване на получените предложения при обществената консултация  на проект на наредба за  

процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети  в организациите от публичния сектор 
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Институт на вътрешните одитори в 

България 
Не е пристигнало в срок   

Г-жа Стела Жечева 
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Чл. 15 от проекта на Наредбата да 

отпадне и избора на вътрешни членове 

на Одитните комитети също да става 

след проведена процедура, т.е. да няма 

деление и разлика в реда и начина за 

избор на външни и вътрешни членове.  

Не се приема 

Съгласно разпоредбите на Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор това 

предложение е неприложимо. Не е 

възможно да няма деление и разлика в реда 

и начина за избор на външни и вътрешни 

членове.  

Да се обмислят ограничения за 

определяне както за вътрешни, така и за 

външни членове на Одитния комитет, 

още на ниво процедура за избор на 

членове, а не да се оставя в рамките на 

самия комитет, след избора му, да 

определя сам – „реда и начина за 

преценка на обстоятелства, 

несъвместими с позицията на член 

наодитния комитет“ (чл. 19, ал. 2, т. 4 от 

проекта на Наредба). Смятам, че е 

необходимо законово или в проекта на 

наредба да стане недвусмислено ясно в 

кои случаи член на Одитния комитет не 

следва да се произнесе и следва да си 

направи отвод от вземане на решение. 

Не се приема Липсва конкретно предложение 

 Да се изясни недвусмислено случая има 

ли право или не на възнаграждение член 

на Одитен комитет (няма значение 

вътрешен или външен) за работата си 

като такъв и същевременно работещ 

като държавен служител, предвид 

Не се приема 

Заплащането на членовете на одитни 

комитети е уредено в ЗВОПС. Съгласно 

разпоредбата на чл. 18, ал. 11 от ЗВОПС, с 

наредбата се определя процедурата за 

определяне на състава и дейността на 

одитните комитети. Няма законова 
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следните законови регламенти: 

а) чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС - дава право в 

случая на определения за член на 

Одитния комитет да получава 

възнаграждение за работата си като 

такъв; 

б) чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния 

служител - ограничава даденото с 

предходната разпоредба право за 

възнаграждение, регламентирайки че 

държавния служител може да участва в 

\"..... одитни комитети....., за което не 

получава възнаграждение\".  

Това означава ли, че режима за 

обезвъзмездяване на труда на членовете 

на Одитния комитет може да се окаже 

различен, в зависимост от другите им 

правоотношения? 

делегация за разписване на допълнителни 

права, задължения и фактически отношения, 

свързани с реда и условията за изплащане на 

възнаграждение на членовете на одитните 

комитети. 

 


