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          Проект! 
 
 

ЗАКОН ЗА  
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА 

 (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.; 
 изм. и доп., бр. 38 от 2004 г.; изм., бр. 34 и 105 от 2005 г.; доп., бр. 24 от 2006 г.; 
 изм., бр. 27, 33 и 37 от 2006 г.,  бр. 64 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.; изм. и 
 доп., бр. 42 от 2009 г.) 
 
 

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 2: 
а) точка 8 се изменя така: 
„8. сключването и изпълнението на договори за концесия и приватизация, 

постъпленията на приходи от тях и тяхното разходване.” 
б)  създава се нова т. 10: 
“10. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;” 
в) досегашната т. 10 става т. 11. 
2. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Сметната палата може да извършва одит и на: 
1. търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие по 

отношение на законосъобразността на управленските решения, свързани с извършване 
на разходи и управление и разпореждане с имущество; 

2. юридически лица, които ползват имущество – държавна или общинска 
собственост, по отношение законосъобразността на управлението и разпореждането с 
това имущество.” 

3. Алинея 5 се изменя така: 
„(5) В случаите, когато на Сметната палата се възлагат функции с други закони, 

тяхното осъществяване се извършва по реда на този закон.” 
 
§ 2. В чл. 10 ал. 4 се изменя така: 
„(4) Органи на Сметната палата са ръководителите на отделения, директорите на 

териториални поделения и одиторите.”   
 

§ 3. В чл. 14 ал. 2 се изменя така: 
„(2) Организацията, структурата и дейността на Сметната палата се уреждат с 

правилник, одитни стандарти, Наръчник за одитната дейност, Етичен кодекс, стратегии 
и политики за одитната и друга дейност, и други вътрешни актове, приети с решение на 
Сметната палата.” 

 
§ 4. В чл. 16, ал. 1 думите  „със сектори към тях” се заличават. 
 
§ 5. В чл. 18 ал. 3 се отменя.  
 
§ 6. Член 19 се изменя така: 
„Чл. 19. Одиторските длъжности в Сметната палата са главен одитор, старши 

одитор, одитор и стажант-одитор.”  
 
§ 7. Член 20 се изменя така: 
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“Чл. 20. (1) За одитор се назначава лице, което отговоря на следните минимални 
изисквания: 

1. да е завършило висше икономическо или юридическо образование с 
минимална образователна степен “магистър”; 

2. да притежава трудов и/или служебен стаж и професионален опит по 
специалността не по-малко от три години.  

(2) При необходимост за одитор може да се назначава и лице с друго висше 
образование, подходящо за заемане на длъжността. 
 (3) Изискванията за заемане на длъжността “главен одитор” и “старши одитор” 
се определят в правилата по чл. 22, ал. 4.  

(4) За одитор не може да бъде назначено лице, което: 
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 
2. е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност или да 

упражнява определена професия; 
(5) При назначаване на одитори и служители в Сметната палата се прилагат и 

допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната 
администрация, определени в чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.  

(6) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 2 и ал. 3 лицата са 
длъжни да уведомят писмено в 7-дневен срок председателя на Сметната палата, който 
може да предприеме действия в съответствие с правомощията му по Кодекса на труда.” 

 
§ 8. В чл. 21 ал. 1 се изменя така: 
„(1) За стажант-одитор се назначава лице с висше икономическо, юридическо 

или друго подходящо образование с минимална образователно-квалификационна 
степен “магистър”.” 

 
§ 9. Създава се чл. 21а: 
„Чл. 21а. (1) Одиторът осъществява одит съгласно закона и вътрешните актове, 

приети от Сметната палата и съобразно следните принципи: 
1. независимост и обективност; 
2. компетентност; 
3. почтеност и опазване на поверителност на информацията. 
(2) Одиторът свободно докладва резултатите от одита. Споровете между одитор 

и ръководител на отделение или директор на териториално поделение относно 
доказаността и обосноваността на констатациите, изводите и оценките в проекта на 
одитен доклад се решават от Сметната палата по ред, определен в Правилника за 
организацията и дейността на Сметната палата и Наръчника за одитната дейност.”  

 
§ 10. Член 22 се изменя така: 
“Чл. 22. (1) Назначаването на одитори и служители в Сметната палата се 

извършва въз основа на конкурс. 
(2) Одиторите и служителите на Сметната палата подлежат ежегодно на оценка 

на трудовото изпълнение. 
(3) Председателят може да прекрати трудовото правоотношение на служител 

или одитор в Сметната палата без предизвестие, когато при атестирането в две 
последователни години са получени най-ниски общи оценки.  

(4) Сметната палата приема правила, с които определя реда и условията за 
подбор, назначаване на персонала, повишаване в длъжност и оценка на трудовото 
изпълнение.” 
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§ 11. Член 26 се изменя така:  
„Чл. 26. Трудовите правоотношения на органите и служителите на Сметната 

палата се уреждат с този закон и Кодекса на труда.”  
 
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 
“(1) Сметната палата осигурява условия за обучение, професионално развитие и 

повишаване на професионалната квалификация на служителите и одиторите.”   
2. Алинея 2 се изменя така: 
(2) Изискванията за квалификация, обучение и професионално развитие на 

персонала на Сметната палата се определят в правилата за подбор, назначаване на 
персонала, повишаване в длъжност и оценка на трудовото изпълнение.” 

3. В ал.3 думите „ръководителите на сектори” се заличават. 
 
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения: 
1. В алинея 1 думите „ръководителите на сектори” се заличават.  
2. В алинея 5 думата „еднократно” се заличава.   
 
§ 14. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1, т. 1 думите „одит на финансовото управление” се заменят с “одит на 

съответствието”.  
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя  „както и Наръчник за одитната 

дейност”.  
 
§ 15. В чл. 37, ал. 6 думите „или в сектора към съответното териториалното 

поделение” се заличават.  
 
§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинеи 1 и  2 се изменят така: 
„(1) Ръководителят на одитния екип организира изготвянето на проект на одитен 

доклад, който включва констатации и изводи, подкрепени с одитни доказателства, и 
препоръки за подобряване управлението на публичните средства и дейности. 

(2) Проектът на одитен доклад се връчва на ръководителя на одитирания обект 
срещу разписка не по-късно от един месец от изготвянето му. За връчването на одитния 
доклад Сметната палата публикува съобщение на официалната си интернет страница. 
Ръководителят на одитирания обект е длъжен да уведоми лицето или лицата, които са 
ръководили обекта през одитирания период за връчване и запознаване със 
съдържанието на доклада.” 

 
2. Създава се нова ал. 3: 
„(3) В случай, че ръководителят на одитирания обект не изпълни задължението 

си по ал. 2, лицата, ръководили одитирания обект през част от одитирания период, 
могат в 3-дневен срок да се явят в Сметната палата за запознаване с проекта на одитния 
доклад. За връчването се изготвя разписка, като лицата имат право да представят 
становище по доклада в 14-дневен срок.” 

 
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.  
 
§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В ал.1 думите „Одитният доклад” и „одитния доклад” се заменят съответно с 
“Проектът на одитен доклад” и „проекта на одитния доклад”.   

2. Създава се ал. 6: 
„(6) С решението за приемане на одитен доклад Сметната палата определя срок 

за изпълнение на препоръките.”  
 
§ 18. Създава се чл. 40а: 
“Чл. 40а. Сметната палата може да не приеме проекта на одитен доклад, ако не 

са изпълнени целите на одита или липсват достатъчни, уместни или надеждни 
доказателства, които да подкрепят констатациите и изводите.” 

 
§ 19. В чл. 41 се правят следните изменения: 
1. Алинея  1 се изменя така: 
“(1) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитирания обект одитния 

доклад в 7-дневен срок от приемането му, заедно с решението и заключението по чл. 
39, ал.6.” 

2. Алинея 3 се изменя така: 
“(3) Сметната палата може да изпрати одитния доклад и на други органи, които 

имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни 
действия.”  

 
§ 20. В чл.43 ал.3 се изменя така: 
„(3) Одитният доклад се изпраща на съответните органи в 7-дневен срок от 

приемането му.”  
 
§ 21. В чл. 44, ал. 4 думите „или отказ за заверка на отчети по ал. 1, т. 2” се 

заличават.  
 
§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Ръководителят на  одитния екип изготвя одитен доклад и одитно становище 

за извършения одит, съгласувано с ръководителя на отделение или директора на 
териториално поделение.” 

2. Създават се нова ал. 2: 
„(2) Одитното становище за одит и заверка на финансовите отчети може да бъде: 
1.  одитно становище без резерви; 
2. одитно становище без резерви с обръщане на внимание;  
3. одитно становище с резерви; 
4. одитно становище за отказ от заверка; 
5. отказ от изразяване на становище.”  
3. Създава се ал. 3: 
„(3) Основанията за формиране на одитно становище при одит и заверка на 

финансовите отчети се уреждат в одитните стандарти и Наръчника за одитната 
дейност.” 

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „от ръководителя на сектора” се 
заменят с „директора”.  

5. Създават се алинеи 5 и ал. 6:  
“(5) Сметната палата приема одитното становище, когато се предлага отказ от 

заверка на годишния финансов отчет или отказ от изразяване на становище по него. 
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Одитното становище по ал. 2, т. 4 и т. 5 се връчва на ръководителя на одитирания 
обект, след приемането му от Сметната палата. 

(6) В случай на отказ от заверка или на отказ от изразяване на становище по 
годишния финансов отчет, Сметната палата уведомява Народното събрание, ако 
становището се отнася до първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, както и 
министъра на финансите за предприемане на действията по чл. 38 от Закона за 
устройството на държавния бюджет. Когато одитът се отнася до второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити, одитното становище се изпраща и на съответния 
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.”  

 § 23. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 4 се изменя така: 
„4. „Одит на съответствието” е проверка и анализ на организацията, 

планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични 
средства и дейности в одитирания обект по отношение на тяхното съответствие със 
законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните правила и договорите.” 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 24. Одитите, за които изпълнението е започнало преди влизане в сила на 
закона, се довършват по досегашния ред.  

§ 25. Законът влиза в сила от .......... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


