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СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
От името на Управителния съвет на Институт на вътрешните одитори в България (ИВОБ), Ви
благодаря за предоставената възможност да предложим на Вашето внимание становище относно
изготвения проект на Закон за изменение и допълнение на закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор. С цел създаване на единно становище, което да изрази
професионалното мнение и позиция на членовете на Сдружението, бе извършено предварително
допитване до последните относно тяхната позиция по текста на предложения проект на Закон. На
база постъпилите предложения от членовете на ИВОБ и в съответствие с утвърдените от
Управителния съвет на ИВОБ „Правила за обсъждане и разработване на проекти на нормативни
актове, стратегически документи и методологически указания в Института на вътрешните
одитори в България“, бе изготвено настоящото становище.
1. Бихме желали да изразим нашето положително мнение по предложените изменения в чл. 2 от
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), с които се
увеличава броя на организациите попадащи в обхвата на този нормативен акт.
1.1 Към предложения от вносителя текст на новата т. 9 на чл. 2, ал.2 да се добави следното:
„както и техните дъщерни дружества, в които те са еднолични собственици на капитала.“
1.2 В унисон с предходното ни предложение, представеният от вносителя текст на чл. 8, ал. 1 да се
замени със следния:
„търговските дружества, техните дъщерни дружества, държавните и общински предприятия“
Мотиви за предложените промени:
Целта на гореизложените предложения е да не бъдат пропуснати създадените дъщерни търговски
дружества от по-ниска степен.
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2. В предложения от вносителя текст на чл. 7, ал. 1 „оперативни планове“ да се замени с
„годишни планове“.
Мотиви за предложените промени:
Считаме, че е по-коректно използването на понятието „годишни планове“, тъй като целите на
организациите основно са определят в стратегически и годишни планове.
3. В предложения от вносителя текст на чл. 13, ал. 3, т. 4 е предвидено да се въведе нова контролна
дейност, а именно „последващи оценки на изпълнението“. Нашето предложение е тази контролна
дейност да бъде отделена в отделна точка на чл. 13, ал. 3, тъй като не е свързана с политиките и
процедурите за предварителен контрол за законосъобразност. Предлагаме да бъде регламентирано в
нова ал. 5 към чл. 13, че редът и начинът за извършването на последващите оценки ще се уреди с
указания на Министъра на финансите.
4. Считаме, че е нужно в Допълнителните разпоредби на Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), вносителят да предостави дефиниция за понятията
изброени в чл. 13, ал. 3, т. 5 - „обективно, точно, пълно, достоверно, достъпно и навременно“.
5. Считаме, че е нужно в Допълнителните разпоредби на Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), вносителят да предостави дефиниция за понятията
изброени в чл. 15, ал. 2 - „текущо наблюдение, самооценка“.
6. В предложения от вносителя текст на новата т. 10 на Допълнителните разпоредби е
необходимо да се дефинира, кой ще извършва последващите оценки на изпълнението.
7. Бихме желали да изразим подкрепа по предложения от вносителя текст в Заключителната
разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), с
който се предвижда създаването на нова ал. 4 към чл. 19 от Закон за вътрешния одит в
публичния сектор (ЗВОПС). Нужно е да бъде уточнено, кои области и теми на обучения ще се
считат за приемливи. Също така е удачно да се прецизира минималния брой учебни часове, които е
задължително да бъдат покрити. С оглед следване на високите одиторски стандарти е задължително
нормативния текст да съдържа същия или сходен на него израз: „Обучаващите институции да бъдат
филиал на Международни одиторски организации, държавни институции или висши учебни
заведения.“ Същото подлежи на дискусия в процеса на обществено обсъждане.
Принципна позиция на Институт на вътрешните одитори в България, е че всеки един вътрешен
одитор задължително трябва да поддържа и развива своята компетентност през целия период, в
който упражняват професията.
Вътрешните одитори, обикновено развиват своята компетентност чрез обучения, натрупване на
опит, професионално развитие и повишаване на своята квалификация, а именно чрез придобиване
на професионални сертификати (Стандарт 1200 - Компетентност и професионална грижа).
Според Стандарт 1230 - Непрекъснато професионално развитие, вътрешните одитори
задължително трябва да усъвършенстват своите знания, умения и другите си способности чрез
непрекъснато професионално развитие. Това е нужно за да се гарантира професионалното
изпълнение на техните задължения.
В духа на гореизложеното, считаме, че е нужно всички практикуващи вътрешен одит
професионалисти в публичния сектор освен да притежават „сертификат "вътрешен одитор в
публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл.
53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор“
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според изискванията на чл. 19, ал. 4 и да поддържат притежаваните от тях сертификати чрез
изпълнение на изисквания за непрекъснато професионално развитие.
Като пример можем да посочим въведените от Глобалния институт на вътрешните одитори (The
IIA) задължителните изисквания за Непрекъснато професионално обучение (Continuing Professional
Education, CPE) към притежателите на сертификати – Сертифициран вътрешен одитор (CIA),
Сертифициран професионалист в областта на одита в публичния сектор (CGAP), Сертификация в
областта на самооценката на контрола (CCSA), Сертифициран одитор на финансови услуги (CFSA)
и Сертификация за предоставянето на увереност по отношение на риска (CRMA). А именно това
изискване към сертифицираните лица налага те да поддържат и актуализират своите професионални
знания и умения, съобразно измененията и развитието на стандартите, процедурите и техниките за
вътрешен одит в тяхната специализирана област.
Ето защо бихме желали да предложим да бъде регламентирано в настоящата предложена редакция
на ЗВОПС, притежателите на Сертификат вътрешен одитор в публичния сектор да поддържат и
актуализират своите професионални знания и умения. Предлагаме създаването на нова ал. 2 към чл.
16 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), в която да се дефинира, че
средствата за това непрекъснато професионално развитие на вътрешните одитори следва да се
считат като неразделна част от бюджета по смисъла на чл. 35. ал. 6 от Закона за държавния
служител и кореспондиращите му разпоредби в законодателството касаещи служителите по трудово
правоотношение. С оглед на ефективност на обучението е удачно в нормативния текст да бъде
въведен и задължителен минимален хорариум за непрекъснато професионално развитие.
8. В контекста на една бъдеща редакция на Закон за вътрешния одит в публичния сектор
(ЗВОПС) предлагаме в чл. 12, ал. 2, в т. 7 да се допълни със следния текст: „ с изключение на
търговските дружества, в които са създадени звена по вътрешен одит по смисъла на друг
нормативен акт“.
Мотиви за предложените промени:
Целта на предложението ни е да бъде избегнато дублиране на структури и дейности.
От името на Институт на вътрешните одитори в България още веднъж изразяваме
благодарност за предоставената възможност за изразяване на мнение относно Проекта на
Закон за изменение и допълнение на закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор и заявяваме нашата готовност за бъдещ професионален диалог.
С УВАЖЕНИЕ,

ЙОРДАН КАРАБИНОВ, MBA, ACCA, CIA
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ
ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ
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