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МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. 
на министъра на финансите за условията, реда и начина за извършване на външни 

оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност 

 
 Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/17.01.2011 г. на 
министъра на финансите за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за 
осигуряване на качеството на одитната дейност е изготвен с цел оптимизиране на 
процесите по извършването им в организациите от публичния сектор и във връзка с 
функциите на министъра на финансите по координация и хармонизация на вътрешния 
одит в публичния сектор. 

 Външните оценки на качеството на одитната дейност на звената за вътрешен одит 
се изискват, съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор 
(ЗВОПС) и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, приети с ПМС № 
165/30.06.2006 г. и трябва да се изпълняват поне веднъж на 5 години. Външните оценки 
имат за цел да предоставят на ръководителите на организации и на ръководителите на 
вътрешния одит независимо мнение за съответствие на изпълняваната одитна дейност със 
ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор и Етичния кодекс на 
вътрешните одитори. 

Към настоящия момент уредбата в тази област създава предпоставки за 
нееднородни практики по извършване на външни оценки. 

Съществува опасност да се изразходва значителен обем публични средства за  
сключването на договори за възлагане на външни оценки със съответните ръководители на 
организации без това да е съобразено с обема и сложността на конкретната външна оценка.  

Тъй като в публичния сектор липсва натрупан опит и традиция в извършването на 
тази дейност, не са ясни и последиците за конкретните звена за вътрешен одит - 
увеличаване на ползите от вътрешния одит за съответната организация и подобряване на 
качеството на работата му чрез изпълнение на съдържателни препоръки от външната 
оценка или създаване на допълнителна административна тежест за организациите.     

 С цел осигуряване на необходимото ниво на професионализъм и компетентност и 
обособяването на единен център за обобщаване на информацията относно резултатите от 
извършените външни оценки и регулирането на тези процеси в публичния сектор, в 
Наредбата се създава ред за изпълнение на посочената дейност от служители на 
Централните хармонизиращи звена, пряко подчинени на министъра на финансите и 
притежаващи сертификат по чл. 53 от ЗВОПС или друг валиден международно признат 
сертификат за вътрешен одитор по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на закона.  

С предложените промени ще се осигури допълнителен способ за прилагането на 
правната и методологична рамка на одитната дейност на звената за вътрешен одит в 
публичния сектор.  

Проектът на Наредба очертава задължителния минимум от проверки, които следва 
да бъдат извършени от оценителите и начинът за оповестяване на резултатите. 

В Преходните и заключителните разпоредби сe предвижда текст, съгласно който ще 
се уредят заварените правоотношения по извършване на външни оценки, които не са 
приключили към датата на влизане в сила на тази Наредба. 


