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МОТИВИ 

към проект на Наредба за реда и начина за осъществяване, координация и 

хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на 

Европейския съюз  

  

Проектът е изготвен на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор, съгласно който министърът на финансите издава наредба за реда и 

начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни 

дейности. 

Представеният проект се изготвя във връзка с промените в методологичната рамка за 

извършване на специфични одитни дейности по програмите, съфинансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален 

фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, заложена в приложимите европейски 

регламенти за програмен период 2014-2020. Проектът на наредба е съобразен също така 

с изменението на Устройствения правилник на агенцията от януари 2016 г. и отразява 

обособяването на специализираната администрация чрез функционално и 

организационно разделяне на одитната работа в четири дирекции - дирекция „Одити на 

средствата по регионална политика“, дирекция „Одити на средствата по социална 

политика, образование и рибарство“, дирекция „Одити на средствата по териториално 

сътрудничество и други програми“ и дирекция „Правно осигуряване на одитната 

дейност“, вместо по-рано съществуващите дирекции – „Одитна дейност“ и „Правно-

методологично осигуряване на одитната дейност“. 

Целта на проекта е да се актуализира нормативната уредба на осъществяваните от ИА 

„Одит на средствата от ЕС“ специфични одитни дейности в съответствие с 

изискванията на приложимите регламенти за програмен период  2014 – 2020 г. 

Проектът на наредба съдържа разпоредби относно одита на отчетите, който ще се 

извършва по отношение на разходите в новия програмен период; за първи път в 

национален нормативен акт се предлага описание на дейностите, съставляващи одита 

на системите и одита на операциите; прецизирани са текстовете относно планирането, 

извършването, докладването и проследяването на резултатите от одитната дейност, 

както и координацията с генералните дирекции и службите на Европейската комисия и 

с другите национални органи в системата за управление и контрол на средствата от ЕС. 

Предвижда се отмяна на Наредба № Н-2 от 24.03.2009 г. за реда и начина за 

осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по 

фондове и програми на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 25 от 3.04.2009 г., в сила от 

3.04.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.). Предвид 

характера на измененията и тяхната многобройност, въпросите, свързани с дейността 

на националния Одитен орган за програмите, съфинансирани от ЕСИФ, се 

регламентират с нов нормативен акт, а не чрез изменение и допълнение на сега 

действащата Наредба № Н-2 от 24.03.2009 г. 

В резултат на прилагането на новия нормативен акт, в съответствие с подхода, възприет 

в Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 

2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби на Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и за определяне на общи разпоредби на Европейския фонд за регионално 
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развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, ще се 

уеднакви одиторския подход при извършване на ангажименти по програмите, 

финансирани от различни фондове на Европейския съюз. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет.  

Проектът на наредба няма отношение към правото на Европейския съюз, предвид което 

не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското право. 


