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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 
           ПРОЕКТ 

Н А Р Е Д Б А 
 
 
 

ЗА изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за 
организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в 
публичния сектор" ( обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г., изм. и доп., бр. 23 и 104 от 2007 г.) 
 

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „(приложение № 1)” съюзът „и” се заменя със запетая, а накрая 
се добавя „ и документ за платена държавна такса”. 

2. Създава се нова ал. 2: 
„(2) Платената държавна такса за явяване на изпит за придобиване на сертификат 

„Вътрешен одитор в публичния сектор” не подлежи на връщане.” 
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4, стават съответно 3, 4 и 5. 
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в т. 1 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”. 
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7. 
 
§2. В чл. 6 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3” 
 
§3. В член 36 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 накрая се добавят думите „и след представяне на документ за платена 
държавна такса за издаване на сертификат.” 

2. В ал. 3, изречение второ накрая се добавят думите „и след представяне на документ 
за платена държавна такса за издаване на дубликат на сертификата.” 
  
 Преходни и заключителни разпоредби 
 § 1. Към документите за участие в изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен 
одитор в публичния сектор" през месец ноември 2010г., подадени до влизането в сила на тази 
наредба, кандидатите допълнително добавят и документ за платена държавна такса за 
явяване на изпит съгласно тарифата по чл.53, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор. 
 § 2. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”. 
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