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ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

  

І. Причини, които обосновават необходимостта от приемането на наредбата 

 Причините за изготвяне и приемане на проекта на горепосочената наредба са 

свързани с изискването одитният комитет във всяко предприятие от обществен интерес да 

изготвя и чрез своя председател да предоставя на Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори годишен доклад за дейността си съгласно нормата на чл. 108, 

ал. 1, т. 9 от Закона за независимия финансов одит.  

Информацията от годишните доклади за дейността на одитните комитети на 

предприятията от обществен интерес осигурява необходимите данни за изпълнение от 

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на задължението й 

съгласно Регламент (ЕС) № 537/2014 и Закона за независимия финансов одит да 

извършва редовно наблюдение на пазара на услугите по задължителен финансов одит 

на тези предприятия и оценка на резултатите от работата на одитните им комитети. 

Данните от годишните доклади са необходими и за целите на сътрудничеството 

и обмена на обобщена информация с Комитета на европейските органи за надзор на 

одита към Европейската комисия. 

Принцип на необходимост:  До този момент е нямало такава наредба. С оглед 

новите изменения и допълнения в Закона за независимия финансов одит (ДВ, обн. бр. 

18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) следва докладът на одитните комитети да се 

изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от комисията наредба.  

Принцип на обоснованост: Проектът на горепосочената наредба е съобразен с 

действащото законодателство, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове.  

Принцип на предвидимост и откритост: Разпоредбите в проекта на наредбата 

са съобразени с предварителни позициите на  заинтересованите страни на различни 

нива, като отделно проектът на наредбата с мотивите ще бъдат публикувани на 

интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 

становища и предложения от заинтересованите лица съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове. Целта е да се осигури възможност за излагане тезите на 

заинтересованите лица и обсъждането им преди окончателното приемане на 

нормативния административен акт. 

Принцип на съгласуваност:  Проектът на наредбата е изготвен, като са взети 

предвид всички предложения и мотивирани мнения в процеса на работа. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: В процеса по 

изготвяне на проекта взеха участие представители от различни заинтересовани групи, 

като бяха взети предвид техните експертни мнения и становища относно разпоредбите 

на наредбата. 

II. Цел на наредбата 

С оглед динамиката на действащото законодателство целта на проекта е 

постигане на съответствие с нормативните актове от по-висока степен  относно 

неуредени от тях обществени отношения. С приемането на наредбата подаването на 

годишните доклади от одитните комитети ще бъде улеснено и облекчено чрез 

използването на електронна платформа. Ще бъде възможно да бъде направена по-добра 
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преценка за работата на одитните комитети от страна на Комисията за публичен надзор 

над регистрираните одитори поради по-пълната и изчерпателна информация, която ще 

бъде подавана от тях. 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата 

За прилагане на проекта на наредбата няма да е необходимо разходването на 

допълнителни бюджетни средства.  

IV. Очаквани резултати    

Очаквани резултати са постигане на съответствие със Закона за независимия 

финансов одит и Закона за нормативните актове. Резултатите от прилагането на 

наредбата предполагат също получаване на необходимата информация за анализ на 

пазара на услугите по задължителен финансов одит, както и установяване на 

практическите трудности за одитните комитети при изпълнението на техните задачи. 

Информацията за последното е необходима и за подобряване взаимодействието между 

ръководството на одитираното предприятие, одитния му комитет, външните одитори и 

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори . 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганата наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен, както и с тези на европейското законодателство – Регламент (ЕС) № 537/2014. 

 

 

 
 

 


