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СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА 

ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 

СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР” 

 

Източници в областта на вътрешния одит 

1. Закон за вътрешния одит в публичния сектор, (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 95 от 2016 г.); 

2. Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, съгласно §1, т. 

8 от Допълнителната разпоредба на Закона за вътрешния одит в публичния сектор; 

3. Наредба № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки 

за осигуряване качеството на одитната дейност, издадена от министъра на финансите (обн., 

ДВ, бр. 66 от 2016 г.); 

4. Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в 

организациите от публичния сектор (приета с ПМС № 24 от 26.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 11 от 

31.01.2017 г.); 

5. Наръчник за вътрешен одит: 

• Том І – Управление на дейността по вътрешен одит; 

• Том ІІ – Одитен ангажимент; 

• Том ІІІ – Одитни техники и инструменти. 

 

Източници в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор 

1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

2. Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 

8, ал. 1 от ЗФУКПС; 

3. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол; 

4. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния 

сектор; 

5. Указания за осъществяване на предварителен контрол. 

 

Други източници 

1. Закон за администрацията; 

2. Закон за държавната финансова инспекция; 

4. Закон за държавния служител; 

5. Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

6. Закон за обществените поръчки: 

 Част първа „Основни положения“; 

 Част втора „Правила за възлагане“; 

 Част пета „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“; 

 Част шеста „Отстраняване на нарушения в процедурите“; 

 Част седма „Управление и контрол“; 

 Допълнителни разпоредби. 

7. Закон за публичните финанси:  

 Глава първа „Общи положения“; 

 Глава втора „Фискални правила“; 
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 Глава шеста „Съставяне на бюджетите“; 

 Глава осма „Изпълнение на бюджетите“; 

 Глава петнадесета „Бюджетно счетоводство“; 

 Допълнителни разпоредби. 

8. Закон за Българската народна банка; 

9. Закон за Сметната палата; 

10. Закон за счетоводството;  

11. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове; 

12. Търговски закон – Глава девета „Търговец - публично предприятие“; 

13.Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала; 

14. Наредба Н - 2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и 

хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския 

съюз, издадена от министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


