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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И              
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 ДО 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 
Д О К Л А Д  

 

от СИМЕОН ДЯНКОВ – заместник министър-председател и министър на финансите 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация Ви представям за разглеждане проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския 
съвет.  

С последните изменения и допълнения на Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор (ЗВОПС) от месец юли тази година в чл. 53 от закона се предвиди заплащането на 
такси за явяване на изпит за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния 
сектор”, за издаване на сертификат или дубликат на сертификата. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 
от ЗВОПС притежаването на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” е едно от 
условията за назначаване на вътрешни одитори в организациите от публичния сектор. 
Изпитът за придобиване на този сертификат се провежда два пъти годишно при условия и по 
ред, определени в наредба на министъра на финансите.  

Осъществяването на дейността по вътрешен одит в публичния сектор бе нормативно 
регламентирана с приемането на ЗВОПС през 2006 г. като част от общата реформа на 
вътрешния контрол в Република България. Министерството на финансите положи 
значителни усилия за осигуряване на качествен вътрешен одит в организациите от 
публичния сектор, като една от основните мерки в тази посока бе свързана със засилване на 
административния капацитет на звената за вътрешен одит. От ноември 2006 г. до сега са 
организирани и проведени осем изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в 
публичния сектор”, в резултат на които са сертифицирани 1086 лица. Интересът към 
придобиването на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” е голям – на изпитите, 



проведени през юни 2009 г., ноември 2009 г. и юни 2010 г. са допуснати съответно 422, 412 и 
405 лица или общо 1239 лица за тези три изпитни сесии. 

Въпреки това, не се отчита нарастване на броя лица, кандидатстващи за длъжностите 
„вътрешен одитор” в организациите от публичния сектор. От посочения общ брой лица, 
придобили сертификат, само 512 заемат длъжност „вътрешен одитор” в организации от 
публичния сектор. Тези обстоятелства мотивираха допълнението на ЗВОПС, с което се 
предвиди заплащането на такси.  

До настоящия момент за организирането на всички изпити е използван материално-
техническия ресурс на Министерство на финансите и всички разходи, извършвани във 
връзка с изпитите са били за сметка на Министерството на финансите.  

Материално-техническите и административни разходи за провеждането на изпита за 
придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, състоял се на 08 юни 
2009 г., са в размер на 14 922 лв. От тях 11 200 лв. са за възнаграждения на съставители на 
въпроси, администратори и квестори, чиито права и задължения са регламентирани 
съответно в чл. 10 и чл. 13-15 от Наредба № Н-6 от 29.06.2006 г. за реда и начина за 
организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в 
публичния сектор". За наем на изпитните зали са изразходвани 3 240 лв.; 312 лв. за 
публикуване на обявление и 170 лв. за отпечатване на изпитните материали. 

За провеждането на изпита на 15 ноември 2009 г. са изразходвани общо 13 946 лв. От 
тях 10 500 лв. са за възнаграждения на съставители на въпроси, администратори и квестори, 
2 984 лв. за наем на изпитни зали, 312 лв. за публикуване на обявление и 150 лв. за 
отпечатване на изпитните материали. 

За изпита, проведен на 12 юни 2010 г. са извършени разходи общо в размер на 12 920 
лв., от които 9 850 лв. за възнаграждения на съставители на въпроси, администратори и 
квестори, 2 584 лв. за наем на изпитни зали, 312 лв. за публикуване на обявление и 174 лв. за 
отпечатване на изпитни материали. 

Общият размер на извършените разходи за провеждането на последните три изпитни 
сесии възлиза на 41 788 лв. 

Със заплащането на предвидените такси занапред ще се постигне по-добро 
съотношение между разходите, извършвани от МФ за предоставяне на услугата 
организиране и провеждане на изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в 
публичния сектор” и ползите от тази услуга. 

Предвид горното, предлагам с настоящия проект на постановление да бъдат одобрени 
следните държавни такси: за явяване на изпит за придобиване на сертификат „Вътрешен 
одитор в публичния сектор” такса в размер на 40 (четиридесет) лева и за издаване на 
сертификат или дубликат на сертификата – в размер на 3 (три) лева. 

Размерите на предлаганите държавни такси са определени на база материално-
техническите и административни разходи. Размерът на таксата за явяване на изпита е 
определен като средно аритметична величина между общия размер на разходите за 
организиране и провеждане на последните три изпита (41 788 лв.) и общия брой кандидати, 
допуснати до участие в тях (1239 души). Размерът на предлаганата такса е закръглен към по-
високата стойност - 40 лв., поради предвижданата възможност за увеличаване на разходите 
за един кандидат във връзка с наемането на зали, отпечатването на изпитни материали и др. 
По този начин стойността на таксата за явяване на изпита, посочена в тарифата, ще бъде 
адекватна за по-дълъг период, без да се налага нормативна промяна, чрез което ще се 
осигури необходимата правна сигурност, свързана с организирането и провеждането на 
изпитите.  



Таксите за издаване на сертификат или дубликат на сертификата са определени като 
средно аритметична величина между посочените в тарифата такси за издаване на други 
подобни документи с удостоверителен характер. 

Приемането на горните такси ще окаже влияние върху приходната част на 
републиканския бюджет, респ. бюджета на Министерството на финансите. На база 
предлаганите размери на таксите и броя на допуснатите до изпит кандидати /годишно около 
800 души/ очакваните приходи в годишен размер възлизат на около 35 000 лв. За приемането 
на новите такси не са необходими допълнителни бюджетни средства. 

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник 
на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища, заедно 
със справката за приетите и неприетите бележки са приложени към доклада. 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на Министерския съвет да 
приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския съвет; 

2. Съгласувателни становища; 

3. Справка за отразяване на становищата ; 

4. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. Електронен носител. 

 

СИМЕОН ДЯНКОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 


