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Изх. № .............................. 

 

София, ................ 201 ... г. 
 

Проект 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДОКЛАД 
 

от Владислав Горанов – министър на финансите 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на 

Постановление № 71 на Министерския съвет от 2014 г. за утвърждаване на Стандарти за 

вътрешен одит в публичния сектор (ДВ, бр. 31 от 2014 г.) 

 

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 отмяна на Постановление № 71 на Министерския съвет от 2014 г. за утвърждаване 

на стандарти за вътрешен одит в публичния сектор (ДВ, бр. 31 от 2014 г.). 

С приетите изменения и допълнения на Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор (обн., ДВ, бр. 51 от 2016 г.) беше въведено прилагането на международните 

стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издадени от Института на 

вътрешните одитори в Алтамонте Спрингс, Флорида, САЩ при осъществяване на дейността 

по вътрешен одит и съответно отменен чл. 48, ал. 1 от ЗВОПС, изискващ Министерският 

съвет по предложение на министъра на финансите да утвърди Стандарти за вътрешен одит в 

публичния сектор, които съответстват на международните стандарти за вътрешен одит.  

В тази връзка, при извършване на дейността по вътрешен одит  следва да се спазват 

международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, вместо 

посочените до измененията в Закона за вътрешния одит в публичния сектор - Стандарти за 

вътрешен одит в публичния сектор, утвърдени с Постановление № 71 на Министерския 

съвет от 2014 г., които се базираха на международните.   

Директното прилагане на международните стандарти за професионална практика по 

вътрешен одит произтича от императивните разпоредби на Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор (ДВ, изм. и доп., бр. 51 от 2016 г.).  

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  



 

София - 1040  тел. централа: 9859 1  minfin@minfin.bg  

ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 980 68 63 www.minfin.bg  

  
 

Проведено е публично обсъждане на предложения акт, като проектът на 

постановление е публикуван на Портала за обществени консултации и интернет страницата 

на Министерството на финансите и на заинтересованите лица е предоставен  14-дневен срок 

за становища и предложения.  

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените бележки и 

предложения са обсъдени и отразени в приложената справка към настоящия доклад. 

 

Проектът на постановление на Министерския съвет не налага осигуряването на 

финансови средства от държавния бюджет. 

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 

Европейския съюз.  

 

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. 

 

Приложения: 

 

1. проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Постановление 

№ 71 на Министерския съвет от 2014 г. за утвърждаване на Стандарти за 

вътрешен одит в публичния сектор; 

2. финансова обосновка; 

3. съобщение за средствата за масово осведомяване; 

4. постъпилите бележки и предложения и справка за отразяването им; 

5. електронен носител. 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

        ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


