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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И              
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

     Проект! 
  
 
 ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 

Д О К Л А Д  

 

от СИМЕОН ДЯНКОВ – заместник министър-председател и министър на финансите 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление за изменение на Единния класификатор на 
длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет 
от 2004 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 Ви представям за разглеждане проект на Постановление за 
изменение на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с 
Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г.   

С предложеният проект на постановление изискванията на Единния класификатор на 
длъжностите в администрацията за заемане на най-ниската длъжност в специализираната 
администрация на Одитния орган - „Младши одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичния 
одит във вътрешния сектор” се привеждат в съответствие с разпоредбите на Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). Предвидено е отпадане на изискването за две 
години минимален професионален опит, с оглед измененията в ЗВОПС от юли 2010 г. 

Законът за вътрешния одит в публичния сектор изискваше лицата, извършващи 
одитни дейности по фондове и програми на ЕС да притежават две години стаж в областта на 
вътрешния или външния одит. С цел укрепване на административния капацитет на Одитния 
орган, особено със специалисти от специфични професионални области, изменението на 
закона от месец юли 2010 г. (обн., ДВ, бр. 54/2010 г.) предвиди отпадането на посоченото 
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изискване. След промяната в ЗВОПС за одитори, извършващи одитни дейности по фондове и 
програми на ЕС се назначават лица, които имат завършено висше образование и придобита 
професионално-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” и притежават 
сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”. 

Предложеният проект на постановление няма отношение към правото на Европейския 
съюз, предвид което не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското 
право. 

Проектът не се придружава от финансова обосновка, тъй като не оказва пряко и/или 
косвено въздействие върху държавния бюджет. 

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 – чл.34 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища, заедно със 
справката за приетите и неприетите бележки са приложени към доклада. 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на Министерския съвет да 
приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Съгласувателни становища; 

3. Справка за отразяване на становищата; 

4. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. Електронен носител. 

 

 

 

СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 


