ПРОЕКТ!
МОТИВИ
към проект на ЗИД на Закона за независимия финансов одит
В изпълнение на заповед на министър-председателя на Република България
междуведомствената работна група под ръководството на министъра на финансите изготви
предложения за промяна на законите свързани с финансовия контролен механизъм.
Предложения за промени в Закона за независимия финансов одит постъпиха от
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Института на дипломираните
експерт-счетоводители и Комисията за финансов надзор.
Основната част на предложените изменения и допълнения са свързани с
корекционни промени, свързани с по-точното транспониране с изискванията на Директива
2006/43/ЕО, промени, свързани с облекчаване и подобряване работата и взаимодействието
между Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и ИДЕС и др.
Заличава се функция на одитния комитет, тъй като след като общото събрание е
избрало одитор по предложение на одитния комитет, няма основание одитора да се
утвърждава отново от одитния комитет.
Заличават се и конкретни текстове които на практика преповтарят текстове от МОС
относно съдържанието на одиторския доклад и др.
Прави се промяна, с цел по-ясно регламентиране на изискванията на директивата и
особено на Препоръката на ЕК от 06 май 2008 г. относно външното гарантиране на
качеството.
Предвижда се съществено редуциране на възнагражденията на членовете на
комисията от 90 %, съгласно действащата редакция, на 50 % от основното месечно
възнаграждение на председателя т.е. оптимизирането на дейността на Комисията за
публичен надзор върху регистрираните одитори е свързано с намаляване на бюджетните
средства за издръжката й.
Предлага се уточнение на термина „Инспектор”, а именно лице, извършващо
проверките, което не упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит, което е в
трудови или извънтрудови правоотношения с комисията, отговаря на определените
изисквания в този закон за придобита квалификация и опит и е преминало обучение за
контрол на качеството.
Предлага се ограничение на понятието дружества с обществен интерес като се
запазват кредитните и застрахователни институции, търговски дружества, които
произвеждат, пренасят и продават електроенергия и топлоенергия; търговските дружества,
които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ, търговските дружества,
които предоставят телекомуникационни услуги и "Български държавни железници" - ЕАД
и дъщерните му предприятия;
Предлага се уточнение на термина „Проверки“, а именно проверяване на качеството
на дейността на регистрираните одитори или одиторските предприятия и не представлява
разследвания по смисъла на член 32, параграф 5 от Директива 2006/43/ЕО.
Предлага се уточнение на термина „Експерт“ - физическо лице със специфични
познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области,
свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.
Предлага се уточнение на термина „Контрольор” - лице, означава лице, член на
Института на дипломираните експерт-счетоводители, преминало обучение за контрол на
качеството и утвърдено за контрольор.
Предлага се уточнение на термина „Опит в областта на независимия финансов одит”
- опита в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита поради факта, че на
този етап от развитие на професията в България и в резултат на чувствителната разлика в
заплащането на труда на регистрираните одитори и инспекторите в комисията, е
невъзможно да се осигури преминаване на регистрирани одитори в КПНРО.

Съгласно изискване на Директива 2006/43/ЕО се предлага Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори да бъде компетентният орган по смисъла на чл.2,
параграф 10 от Директива 2006/43/ЕО, който осъществява задачите по чл.33 и по чл.35 от
същата директива.”
Предлаганите промени не предполагат необходимост от допълнителен бюджетен
ресурс за настоящата и следващите години.

