Проект!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ
ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
(обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43 и 69 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 71и 110 от 2008 г.; доп., бр. 42 и 44 от 2009 г.; изм., бр. 78, 80 и 82 от 2009 г.;
доп., бр. 99 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2010 г.; изм., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Вътрешният одит в публичния сектор се осъществява от звено за вътрешен
одит, изградено съобразно структурата на организацията, което е на пряко подчинение
на ръководителя на организацията. Звеното се състои от вътрешни одитори, от които
единият е ръководител.”
§ 2. В чл. 12:
1. В ал. 1, т. 4 цифрата „5” се заменя с числото „10”;
2. Създава се ал. 4:
„(4) При еднократно намаление на размера на бюджета в организациите по ал. 1,
т. 3 и 4 звеното за вътрешен одит продължава да осъществява дейността си.“
§ 3. В чл. 13 ал. 5 се изменя така:
„(5) Звеното за вътрешен одит на първостепенния разпоредител с бюджет
осъществява наблюдение и координация на дейността на звената на второстепенните
разпоредители с бюджет, търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и
държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.“
§ 4.Член 14 се изменя така:
„Чл. 14 (1) Ръководителите на организациите определят числеността на звеното
за вътрешен одит съобразно следните критерии:
1. размера на бюджета на организацията и размера на средствата по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз, които организацията управлява в
качеството си на бенефициент;
2. броя на служителите в организацията;
3. броя и големината на структурните единици в организацията;
4. броя и големината на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен,
търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл.
62, ал. 3 от Търговския закон, в които няма изградено звено за вътрешен одит;
5. специфичността, сложността и обема на работата;
6.наличие на управляващ орган по оперативна програма или друга програма на
Европейския съюз.

(2) Утвърждаването и промените на числеността на звеното за вътрешен одит в
министерствата и второстепенните разпоредители с бюджет към тях, в които има
вътрешен одит, се извършва след писмено съгласуване с министъра на финансите, при
което ръководителят на организацията посочва приложените критерии по ал. 1 и
мотивите си.
(3) С акт на Министерския съвет може да се определя минимална численост на
звената за вътрешен одит в организациите, които са част от изпълнителната власт по
смисъла на Закона за администрацията.“
§ 5. В чл. 27, ал. 2 думата „съгласуване“ се заменя със „сведение“.
§ 6. В § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба думите „чл. 14“ се заменят с „чл.
12“.
§ 7. В Приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 редове № 5 и 10 се заличават.

