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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

 
     ПРОЕКТ! 

       
 
ДО 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
ДОКЛАД 

 
от ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ – министър на финансите 

 
ОТНОСНО: Постановление на Министерския съвет за допълнение на Единния 

   класификатор на длъжностите в администрацията 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
Приетият през 2006г. Закон за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) 

предвижда особени изисквания за назначаване на вътрешни одитори и ръководители на 
вътрешния одит по трудово или по служебно правоотношение в организациите от публичния 
сектор. Разпоредбите на ЗВОПС изискват назначаването на длъжност „вътрешен одитор” да 
става след успешно полагане на изпит по чл. 53 и придобиването на сертификат „Вътрешен 
одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите (чл. 19). Законът 
предвижда и възможност за назначаване на лица, които не притежават такъв сертификат, 
като стажант-одитори (чл. 20). Тази норма, съгласно § 6, ал. 3 от Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗВОПС, е с отложено прилагане и влиза в сила две години след влизането в 
сила на наредбата по чл. 53 за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за 
придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издадена от министъра 
на финансите (наредбата). Тя е обнародвана в Държавен вестник, бр. 57 от 14.07.2006г. и 
влязла в сила на 18 юли 2006г. 

С проекта на постановление на Министерския съвет за допълнение на Единния 
класификатор на длъжностите в администрацията се въвежда длъжността „стажант-одитор”, 
в изпълнение на чл. 20 от ЗВОПС. Длъжностните нива на стажант-одиторите са определени в 
проекта чрез понижаване с една степен спрямо длъжностното ниво, определено за младши 
одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС и младши вътрешен одитор в съответния вид 
администрация. Промяната в класификатора следва да се извърши чрез включване на 
допълнителен ред в съответното длъжностно ниво Б7, Б8, Б10 и Б11. 

Основното предназначение на въвеждането на длъжността „стажант-одитор” в 
Единния класификатор на длъжностите в админстрацията е ръководителите на организации 
от публичния сектор да разполагат с реално приложима правна възможност за 
преназначаване на лица, които заемат длъжност „вътрешен одитор” в съответната 
организация, но до 18 юли 2008г. не са придобили сертификат след успешно полагане на 
изпита по чл. 53 от ЗВОПС. 

Заемането на длъжност „стажант-одитор” е свързано с ограничения в обхвата от 
правомощия, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗВОПС. Стажант-одиторът няма право да изготвя и 
подписва самостоятелно работни документи, планове и доклади, отнасящи се до 
изпълнението на конкретен одитен ангажимент. По този начин нормативните изисквания за 
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назначаването на вътрешни одитори и стажант-одитори в организациите от публичния 
сектор кореспондират със съответен обем от правомощия и отговорности. 

Предлаганата промяна е съгласувана с министъра на държавната администрация и 
административната реформа, в изпълнение на § 5, ал. 2 от Наредбата за прилагане на 
Единния класификатор на длъжностите в администрацията. 

Прилагането на постановлението няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 
върху държавния бюджет, тъй като ще се извърши в рамките на утвърдените средни месечни 
брутни заплати и средства за заплати по бюджетите на първостепенните разпоредители с 
бюджетни кредити.  

С оглед на изложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския съвет да 
приеме постановлението за допълнение на Единния класификатор на длъжностите в 
администрацията. 

 
Приложения : 
 

1. проект на Постановление за допълнение на Единния класификатор на 
длъжностите в администрацията; 

2. съгласувателни писма; 
3. справка за отразяване на становищата; 
4. финансова обосновка; 
5. съобщение за средствата за масово осведомяване. 
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