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1. Проблем/проблеми за решаване:  

1.1.Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По 

възможност посочете числови стойности. 

След извършен преглед на действащата нормативна уредба е установено, че към настоящия 

момент са налице следните проблеми, които с предложените промени се очаква да бъдат 

отстранени: 

Проблем 1: Съгласно глава шеста „Счетоводство и одит“, чл. 25 и чл. 26 от Закона за публичните 

предприятия (ЗПП), осъществяването на счетоводството и изготвянето на финансовите отчети на 

публичните предприятия, както и изискванията относно независимия финансов одит на годишните 

финансови отчети на публичните предприятия се извършват съгласно изискванията на Закона за 

счетоводството (ЗСч) и Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). 

В ППЗПП, в чл. 62, ал. 2, са регламентирани срокове за задължителна ротация на регистрираните 

одитори на публичните предприятия на 4 години, за което обаче няма изрична законова делегация 

в ЗПП и същото противоречи с изискванията на ЗНФО, към който препраща ЗПП. 

Независимо че на основание чл. 15 от Закона за нормативните актове (ЗНА), „когато 

постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока 

степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт“, нормата на чл. 62, ал. 2 

от ППЗПП поражда значително объркване и проблеми при назначаване на регистрирани одитори 

на публични предприятия, на които принципали са различни министерства и общини. 

Предвид горното, предлагаме да бъде направено изменение в ППЗПП, като отпадне текста на чл. 

62, ал. 2 от същия. 
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1.2.Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

Проблемът не може да бъде решен в рамките на съществуващото законодателство. В тази връзка 

е необходимо да бъдат предприети съответните действия за приемане на проект на Постановление 

на Министерския съвет за изменение на Правилник за прилагане на Закона за публичните 

предприятия (ППЗПП). 

1.3.Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на 

проблема/проблемите. 

Действащата нормативна уредба не позволява разрешаването на посочения проблем, доколкото в 

ЗПП няма изрична законова делегация относно регламентиране на сроковете за задължителна 

ротация на регистрираните одитори на публичните предприятия на 4 години, което противоречи с 

изискванията на ЗНФО, към който препраща ЗПП. Сроковете за задължителна ротация на 

регистрираните одитори на публичните предприятия на 4 години са регламентирани в чл. 62, ал. 2 

на ППЗПП. 

1.4.Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока 

степен или актове от правото на ЕС. 

 

Осъществяването на счетоводството и изготвянето на финансовите отчети на публичните 

предприятия, както и изискванията относно независимия финансов одит на годишните финансови 

отчети на публичните предприятия следва да се извършват съгласно изискванията на Закона за 

счетоводството (ЗСч) и Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). 

 

Въпросите за ротацията на регистрираните одитори са и част от Европейската законодателна рамка 

/Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 

относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от 

обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията/ и са решени със 

съответните норми на ЗНФО, като те се отнасят само и единствено за предприятията от обществен 

интерес. Същевременно в чл. 15, ал. 2 от ЗНА изрично е посочено, че ако нормативен акт 

противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът.   

Предвид горното се предлага да бъде направено изменение в ППЗПП, като се отмени  ал. 2 на чл. 

62. 

С предложеното изменение в ППЗПП и с оглед на това, че с нормативен акт от по-нисък ранг се 

налагат ограничения, които не са регламентирани със ЗПП и ЗНФО, ще бъде решен и въпросът за 

съответствие с европейското право на въведеното с ППЗПП административно ограничение за 

упражняване на одиторската професия. 

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършени последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за изпълнението на 

политиката. 

 

1. Цели:  

С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) се цели: 

Цел 1. Предложеното изменение в Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия има за цел внасяне яснота относно прилагане на нормативната уредба при 
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назначаване на регистрирани одитори на публични предприятия, на които принципали са различни 

министерства и общини.        

Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен 

и измерим начин, включително индикативен график за тяхното постигане. Целите е 

необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на 

действащите стратегически документи. 

3.Заинтересовани страни:  

Преки заинтересовани страни: всички министерства, чиито министри упражняват правата на 

държавата в  публичните предприятия, съобразно отрасловата им компетентност – 17 бр.; 

Агенцията за публичните предприятия и контрол; Държавните публични предприятия – към 

момента общо 221 бр.; Общинските публични предприятия, доколкото разпоредбите на 

правилника се отнасят до тях.  

Косвени заинтересовани страни:  Не са идентифицирани. 

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в 

рамките на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на 

въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните 

актове), върху които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в 

дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи/общини и др.). 

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията: 

4.1. По проблем 1: 

Вариант 1 „Без действие“: 

Описание: При този вариант ще бъде затруднено прилагането на ППЗПП по отношение назначаване 

на регистрирани одитори на публични предприятия, на които принципали са различни министерства 

и общини. 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Не са идентифицирани положителни въздействия от неприемането на изменение в Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия за всички заинтересовани страни. 

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

В случай, че не бъде приет проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение в 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, ще продължи да се поражда 

значително объркване и проблеми при назначаване на регистрирани одитори на публични 

предприятия, на които принципали са различни министерства и общини; 

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Специфични въздействия: 

Не са идентифицирани. 
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Въздействия върху малките и средните предприятия:   

Не са идентифицирани. 

Административна тежест:  

Не са идентифицирани. 

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована 

страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат 

значителни и кои второстепенни. 

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и 

административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, 

административни услуги и др.) 

Вариант 2: „Приемане на проект на Постановлението за изменение в ППЗПП“:  

Описание: 

Съгласно чл. 65 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), назначаването на регистриран 

одитор за извършването на задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от 

обществен интерес се извършва и съгласно изискванията на закона и на чл. 16 от Регламент (ЕС) 

№ 537/2014 (Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 

година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от 

обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията). 

Минималната продължителност на договор за задължителен финансов одит на финансов отчет на 

предприятие от обществен интерес не може да бъде по-малка от една година. Регистриран одитор, 

който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен 

интерес, се оттегля, след като е изпълнявал одиторски ангажименти в продължение на 7 поредни 

години от датата на назначаването му. Този регистриран одитор не може да изпълнява 

ангажименти за задължителен финансов одит в това предприятие в продължение на 4 години от 

датата на оттеглянето си. Отговорен одитор, който извършва задължителен финансов одит на 

финансов отчет от името на одиторско дружество в предприятие от обществен интерес, се заменя, 

след като е изпълнявал одиторски ангажименти по задължителен финансов одит в продължение 

на 7 поредни години от датата на назначаването на одиторското дружество в това предприятие. 

Този регистриран одитор не може да изпълнява в качеството си на отговорен одитор ангажименти 

за задължителен финансов одит в предприятието в продължение на 4 години от датата на 

оттеглянето си. Продължителността на одиторския ангажимента започва от годината, когато е 

поет първият одиторски ангажимент за задължителен финансов одит през съответния период. 

В ППЗПП, в чл. 62, ал. 2, са регламентирани срокове за задължителна ротация на регистрираните 

одитори на публичните предприятия на 4 години, за което обаче няма изрична законова делегация 

в ЗПП и същото противоречи с изискванията на ЗНФО, към който препраща ЗПП. 

Независимо че на основание чл. 15 от Закона за нормативните актове (ЗНА), „когато 

постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока 

степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт“, нормата на чл. 62, ал. 2 

от ППЗПП поражда значително объркване и проблеми при назначаване на регистрирани одитори 

на публични предприятия, на които принципали са различни министерства и общини. 
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С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение в Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, респ. отпадане на текста на чл. 62, ал. 2 от същия, 

няма да се поражда констатираното значително объркване и проблеми при назначаване на 

регистрирани одитори на публични предприятия, на които принципали са различни министерства 

и общини. 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Правилно тълкуване на действащото законодателство при назначаване на регистрирани одитори 

на публични предприятия, на които принципали са различни министерства и общини. 

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Няма негативни въздействия от приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет 

за изменение в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. 

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Специфични въздействия: 

Не са идентифицирани. 

 Административна тежест:  

Не е идентифицирана. 

 (въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест) 

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални 

икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована 

страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат 

значителни и кои второстепенни. 

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и 

административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, 

административни услуги и др.) 

 

5. Сравняване на вариантите: 

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска. 

5.1. По проблем 1, 2 и 3: 

 Вариант 1 

 „Без действие“ 
Вариант 2 

Е
ф
ек
т
и
вн
о
ст

 

Цел 1: Внасяне яснота относно прилагане на 

нормативната уредба при назначаване на регистрирани 

одитори на публични предприятия, на които 

принципали са различни министерства и общини. 

ниска висока 

  Цел 2:  
  

Цел 3:    
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Цел 1: Внасяне яснота относно прилагане на 

нормативната уредба при назначаване на регистрирани 

одитори на публични предприятия, на които 

принципали са различни министерства и общини. 

ниска висока 

 Цел 2:  
  

Цел 3:    

С
ъ
гл
а
су
в
а
н
о
ст

 

Цел 1: Внасяне яснота относно прилагане на 

нормативната уредба при назначаване на регистрирани 

одитори на публични предприятия, на които 

принципали са различни министерства и общини. 

ниска висока 

  Цел 2:  
  

Цел 3:    

 

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия. 

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите: 

ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението; 

ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко 

разходи; 

съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи. 

6. Избор на препоръчителен вариант: 

По проблем 1: Вариант 2: „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет 

за изменение в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия“; 

По проблем 2:  

По проблем 3:  

Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми. 

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от 

прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми): 

 

 

 

Не е идентифициран ефект от промяна в административната тежест за физическите и 

юридическите лица от прилагането на препоръчителния вариант. 

С предложените промени не се предвижда въвеждането на  нови такси. 

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния 

вариант за решаване на всеки проблем. 

1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер 

съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност. 
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6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от 

прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)? 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания 

вариант. 

1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за 

стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие: 

разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с 

постигането на целите). 

С предложените промени не се създават нови регулаторни режими. В тази връзка не може да се 

посочи неговия вид. 

1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 

4  от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност. 

С предложените промени не се създават нови регулаторни режими, които да отговарят на 

изискванията на чл. 3, ал. 4  от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност. 

1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 

– 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 

С предложените промени не се създават нови регулаторни режими, които да отговарят на 

изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 

1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

дейностите по предоставяне на услуги. 

С предложените промени не се изменя изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 

1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете 

промяната. 

С предложените промени не се изменят регулаторни режими или административни услуги 

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант 

(включително по отделните проблеми)? 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще 

бъдат интегрирани в общата регистрова инфраструктура. 

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и 

средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)? 
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Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния 

вариант. 

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по 

отделните проблеми): 

Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на Вариант 2 - приемане на проект 

на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия. 

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от 

отрицателните въздействия, напр. възникване на съдебни спорове и др. 

7. Консултации: 

 

Проектът на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия ще бъде публикуван за обществено обсъждане на Интернет страницата на 

Министерство на финансите, както и на Портала за обществени консултации, съгласно чл. 26 от 

Закона за нормативните актове и в определения от него срок. 

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете 

резултатите от консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно 

поставяни въпроси и др. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на акт ще 

бъдат проведени обществени консултации като проектът на акт, мотивите към него, частичната 

предварителната оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ в Министерски съвет ще бъдат публикувани на Портала за обществени 

консултации и на Интернет страницата на Министерството на финансите, за срок от 30 дни. 

Проектът на акт ще се съгласува и с всички министерства и с дирекциите от администрацията на 

Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан, в съответствие с чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за 

тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 

 

 

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 

6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете 

(или посочете връзка към източник). 

1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.  

9.  Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради 

очаквани значителни последици? 
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(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове) 

10. Приложения: 

Няма                                                        

Приложете необходимата допълнителна информация и документи. 

11. Информационни източници: 

 

1. Закон за публичните предприятия; 

2. Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия; 

3. Закон за независимия финансов одит. 

 

Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка 

на въздействията на отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази 

данни, аналитични материали и др. 

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването 

на частичната предварителна оценка на въздействието: 

Име и длъжност: Весела Данева, директор на дирекция „Държавни помощи и реален 

сектор“ 

Дата:   … 

Подпис:   … 

 

 


