ПРОЕКТ
МОТИВИ
към проекта на Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни
оценки за осигуряване на качеството на дейността по вътрешен одит в публичния
сектор
С цел да се поддържа и непрекъснато да се усъвършенства дейността по вътрешен
одит, всяко звено за вътрешен одит е задължено да изготви и прилага програма за
осигуряване на качеството. Един от основните компоненти на тази програма е
извършването на външни оценки най-малко веднъж на пет години от лица извън
организацията, които притежават необходимата квалификация. Редът и начинът за
извършване на външни оценки на качеството са регламентирани с наредба на министъра
на финансите, в качеството му на орган, отговорен за координацията и хармонизацията на
вътрешния одит. Наредбата е издадена на 17.01.2011 г. и e претърпяла редица изменения,
за да отговори на реалните нужди за подобряване на дейността по вътрешен одит.
Повечето звена за вътрешен одит в публичния сектор са създадени през 2006 г. и
през 2011 г. е изтекъл първият петгодишен период, в рамките на който звената е трябвало
да имат такава външна оценка. За този период повечето външни оценки са извършени
през последната година от петгодишния период, което генерира редица проблеми.
Първоначално външните оценки са извършвани предимно от вътрешни одитори в
други организации по силата на граждански договори. С промяна в наредбата през август
2011 г. функцията по извършване на външни оценки на вътрешния одит в организациите,
които са част от администрацията на изпълнителната власт, беше възложена на експертите
от дирекция „Вътрешен контрол“ в Министерството на финансите. Поради
първоначалното забавяне от 2011 г., през 2016 г. трябваше да се изпълнят голям брой
външни оценки, които беше обективно невъзможно да бъдат извършени с наличния
административен капацитет на оторизираните лица от Министерството на финансите.
С приемането на Закона за независимия финансов одит, през декември 2016 г., в
§26 от преходните и заключителни му разпоредби, се предвиди изменение на чл. 16, ал. 2
от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. С измененията се
предвижда, че за изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се
подпомага от служители в звено в специализираната администрация на Министерството
на финансите, което е на негово пряко подчинение. В §27 от преходните и заключителни
разпоредби на Закона за независимия финансов одит се предвиди, че за изпълнение на
задачите по Закона за вътрешния одит в публичния сектор, министърът на финансите се
подпомага от служители в звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор.
С приетите изменения и допълнения на Устройствения правилник на
Министерството на финансите, в чл. 28, ал. 2, т. 5 се въведе изискването дирекция
„Методология на контрола и вътрешен одит“, като звено по смисъла на чл. 16, ал. 2 от
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, да извършва
единствено наблюдение и контрол при извършване на външни оценки за осигуряване на
качеството на одитната дейност, но не и да ги извършва пряко.
Тъй като, в досегашния текст на Наредбата, една от целите е била да осигури
извършването на външни оценки само от лица, притежаващи необходимата квалификация
и компетентност, като за това се е разчитало единствено на притежаването на сертификат,
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съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗВОПС, с новата наредба се предлага да се въведат по-високи
изисквания за лицата, които ще могат да извършват тези оценки, като тези изисквания са
базирани на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и
на Наръчника за външни оценки на качеството на Института на вътрешните одитори,
където ясно е посочено какви следва да са критериите за тези лица.
В проекта на наредба се предвижда и тристепенна оценителна скала, вместо четири
степени за оценяване, с оглед придържане към добрите международни практики в тази
област.
С цел ограничаване на риска от извършване на необосновано големи разходи при
извършване на външни оценки в наредбата се предвижда да бъде въведено ограничение
чрез определяне на разумен максимален размер на заплащането.
Новата наредба ще даде възможност на вътрешния одит във всички организации да
получат външна оценка на качеството в рамките на стандартния петгодишен срок и ще
подобри като цяло практиката по извършване на външни оценки.
Проектът съдържа и други изменения, свързани със смислови и други редакции на
настоящата наредба или следват добрите практики в тази област.
Изпълнението на предложения подзаконов нормативен акт налага необходимост от
осигуряване на финансови средства от бюджета на съответните организации, който ще е в
размер до пет хиляди лева за всяка външна оценка. Външните оценки се предвижда да се
извършват поне веднъж на пет години, считано от годината на създаване на звеното за
вътрешен одит или от последната извършена външна оценка. Предвид структурираните
към настоящия момент 175 бр. звена за вътрешен одит в публичния сектор,
индикативният максимален размер на необходимите финансови средства за извършване
на външна оценка на звената в пет годишен хоризонт възлиза общо на 875 000 лв.
Обръщаме внимание, че средствата за извършване на външни оценки на звената, в размер
на 875 000 лв. ще бъдат необходими при положение, че се инициират външни оценки на
всички структурирани звена за вътрешен одит и се договаря максимално определеното
възнаграждение.
Предвид обстоятелството, че проекта на настоящата наредба се изготви в началото
на 2017 г., в Закона за държавния бюджет за 2017 г. и съгласно актуализираната
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г., не са предвидени разходи за
външни оценки. В тази връзка, необходимите средства за тази цел следва да се осигурят в
рамките на утвърдените бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет за
съответната година.
Наредбата не се отнася до изпълнение на норми на европейското право, поради
което не се налага изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
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