
 

 

М О Т И В И 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ 

В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС  
 

І. Причини, които обосновават необходимостта от приемането на наредбата 

Причините за изготвяне и приемане на проекта на наредба са свързани с 

изискването Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори  да организира 

създаването и да поддържа Регистър на одитните комитети в предприятията от 

обществен интерес за целите на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за 

независимия финансов одит.   

Изискването за  приемане на наредба за създаване и поддържане на регистър на 

одитните комитети се съдържа в чл. 109, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит.  

Публичният надзор е свързан с постоянното наблюдение на развитието на пазара 

на предоставяне на услуги по задължителен финансов одит съгласно изискванията на 

чл. 27 от Регламент (ЕС) № 537/20141. С приемането на тази наредба ще се реализира 

възможността за изпълнение на функцията на надзорния орган относно наблюдението 

на пазара на одиторски услуги в предприятията от обществен интерес, като ще се 

създадат условия и за по-добра оценка на дейността на техните одитни  комитети. 

Централизираният регистър ще позволи и по-бърза и успешна комуникация и 

обратна връзка  със съответните одитни комитети.  

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

новите изменения и допълнения в Закона за независимия финансов одит (ДВ, бр. 18 от 

2020 г., в сила от 28.02.2020) Комисията за публичен надзор над регистрираните 

одитори  трябва да организира създаването и да поддържа регистър на одитните 

комитети, който да съдържа следната информация: 

1. наименование на предприятието;  

2. единен идентификационен код на предприятието;  

3. имената на председателя и на членовете на одитния комитет;  

4. телефон и електронна поща за контакт с одитния комитет.  

Принцип на обоснованост: Проектът на 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. 

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

предвид всички предложения и мотивирани мнения в процеса на работа. 

                                                           
1 Регламент (ЕС) № 537/2014  на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно 

специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за 

отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията – чл. 27, пар. 1, б. „в“ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0537
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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. 

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, ще бъде улеснена 

комуникацията с одитните комитети. Ще се улесни процесът на постоянно наблюдение 

на развитието на пазара на предоставяне на услуги по задължителен финансов одит. Ще 

бъде ангажирана и повишена отговорността на одитните комитети, поради 

предвидените изисквания за подаване на необходимата информация за вписване в 

регистъра, както и за уведомяване в случаи на промяна на обстоятелствата. 

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 по-бърза и 

по-успешна комуникация с одитните комитети в хода на тяхната дейност. 

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. 

 


