
 

 

М О Т И В И 
 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  

ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР 

НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ  

 
 

І. Причини, които обосновават необходимостта от приемането на наредбата 

Причините за изготвяне и приемане на проекта на горепосочената наредба са 

свързани с изискването Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори да 

организира и поддържа Регистър на регистрираните одитори, съгласно чл. 20, ал. 8  от 

Закона за независимия финансов одит.  

Предвижда се, така както е в 2/3 от компетентните органи в рамките на 

Европейския съюз, надзорният орган да осъществява пряко дейностите по вписване и 

отписване на одиторите в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.  

По този начин се осъществява на практика разделянето на функциите по 

организиране и поддържане на регистрите на дипломираните експерт-счетоводители и 

на регистрираните одитори съответно между Института на дипломираните експерт-

счетоводители и комисията.  

Това осигурява допълнителна сигурност на информацията, предназначена за 

обществото и е продиктувано от  обстоятелството, че комисията носи крайната 

отговорност за придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран 

одитор.  

Принцип на необходимост: Към настоящия момент регистърът на 

регистрираните одитори се поддържа от Института на дипломираните експерт-

счетоводители. 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 регистрираните одитори. 

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. 

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.      
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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 се осъществи 

разделянето на функциите по организиране и поддържане на регистрите на 

дипломираните експерт-счетоводители и на регистрираните одитори съответно между 

Института на дипломираните експерт-счетоводители и комисията. Така Комисията 

постига пряко реализирането на своята отговорност във връзка с придобиването на 

право да се упражнява дейност като регистриран одитор. 

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 допълнителна сигурност на информацията, предназначена за 

обществото, свързана с вписването и отписването на регистрираните одитори от 

регистъра. 

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. 

 


