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ОТНОСНО: Обществено обсъждане на Проект на Постановление за утвърждаване на
на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
Уважаема Г-жо Директор на Дирекция,
Уважаеми Г-н Администратор на портал,
Моля да бъдат взети под внимание при окончателното утвърждаване на Стандарти за
вътрешен одит в публичния сектор в предложения за обществено обсъждане
подзаконов нормативен акт – Постановление на Министерския съвет следните
съображения и предложения:
1.Внимателният и систематичен съпоставителен анализ на действащите към настоящия
момент Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, утвърдени с Постановление
на Министерския съвет № 165 от 30 юни 2006 година, от една страна - и представения
проект за тяхната актуализация сравнен с Международни стандарти за
професионалната практика по вътрешен одит(IPPF) – версия на български език,
актуализация 2013 година – от друга, показва достигната висока степен на съответствие
между национални и международни стандарти за вътрешен одит.
2.1.Считам, че като цяло при редактиране на текста на отделните стандарти е допуснато
систематично подценяване
на необходимостта да се използва
думата
„задължително”(Must). В Речник на термините към Международните стандарти, който
е неразделна част от тези стандарти изрично се посочва – цитирам „Стандартите
използват думата „задължително”, за да изразят безусловно изискване. В същото време
почти навсякъде в предложения актуализиран проект се използва думата
„трябва”(Should) използвана в Стандартите – цитирам „в случаите когато се очаква
спазването на изискванията, освен ако прилагането на професионална преценка и
обстоятелствата оправдават”.
2.2.В Международните стандарти за вътрешен одит е включен Речник на термините, в
който се съдържат общо 36 думи или изрази с по-специфично значение. И това не е
случайно, а необходимост записана изрично във Въведение към международните
стандарти – цитирам „За правилното разбиране и прилагане на Стандартите е

необходимо да се вземат предвид както изложението на Стандартите, така и техните
тълкувания и специфичните определения в Речника на термините”. В актуализираният
вариант за национални стандарти акцентът е поставен върху тълкуванията, но не и
върху специфичните определения.
2.3.Необходимостта от включване на Речник на термините или на отделни части от
него към актуализираните национални стандарти за вътрешен одит могат да се
илюстрират със следните примери:
2.3.1.В чл.28, ал.1 от Закон за вътрешен одит законодателят е изрично приел
задължителния(императивен, безусловен)характер на дейности или действия на
Ръководителя на вътрешния одит, изброени в т.1-6 към посочената алинея и член от
закона. Същевременно в съдържанието на актуализирания вариант на стандарт
111.Организационна независимост думата „задължително” е заменана с думите
„трябва да”, с което безусловния характер на действията се заменя с възможността за
спазването на изискванията, освен ако прилагането на професионална преценка и
обстоятелствата оправдават.
2.3.2.Актуализираните стандарти за вътрешен одит в отделни случаи създават
необходимост и от изменение на отделни норми в Закона за вътрешен одит в
публичния сектор. Това най-ясно проличава от актуализацията на стандарти 121. У1 и
121.К1. и необходимост от промяна в чл.24, т.2 от Закон за вътрешния одит в
публичния сектор.
3.Считам, че работната група, която е подготвила актуализираните стандарти трябва
допълнително да проведе необходимите консултации и обсъждане във връзка с
подобряване на професионалната практика по вътрешен одит в търговските дружества
по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон. Една от слабостите на Закона за вътрешен одит в публичния сектор е, че той е
насочен главно към структурите на държавната администрация и на общинската
администрация. Същевременно в съдържанието и тълкуваниято на международните
стандарти за вътрешен одит с номера 1000, 1010, 1110, 1320, 2060, 2210, 2410 и 2600 се
употребяват за практически цели изразите „висшето ръководство” и/или Съвета. което
е приложимо за целите на вътрешния одит в посочените държавни предприятия и
фирми. Понятието „Съвет” се употребява за практически цели в международните
стандарти за всички онези случаи в които това се отнася за „Управителен орган на найвисокото ниво в организацията, който ръководи и надзирава дейностите и
мениджмънта на организацията. Обикновено това е група от независими директори
(например, управителен съвет, надзорен съвет или борд на директорите)”. При
подготовката на проекта за Закон за държавните предприятия и търговски дружества
работната група има възможност да инициира законодателни текстове, свързани със
спецификата на вътрешния одит в корпоративното управление на държавните
предприятия и търговски дружества. А в последствие националните стандарти за
вътрешен одит с номера 100,101, 111, 132, 206, 241 и 260 да се актуализират по
подходящ начин и употреба за доброто корпоративно управление и вътрешен одит.
4.Би било уместо да се промени словореда на употреба на израза „едно разсъждаващо
логично и информирано лице”, като съответния текст в тълкувание към стандарт 231 –
Идентифициране на информацията в следната редакция: „Под достатъчна информация
се разбира фактическа, адекватна и убедителна информация, при която едно
информирано лице, разсъждаващо логично би достигнало до същите заключения, до
които е достигнал одиторът.”
5.Използвам случая да поставя и два допълнителни въпроса, които се нуждаят след
преценка от широко обсъждане в професионалната общност на вътрешните одитори в
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публичния сектор, които имат връзка не само със стандартите, но и като цяло с
нормативната уредба и национална одиторска практика, а именно:
5.1.В резултат от развитието на международното разделение и коопериране на труда
при въвеждане и акредитация на системи за управление по международните стандарти
за системи за управление на качеството, системи за управление на здравословни и
безопасни условия на труд, системи за управление на околната среда и др. възникнаха
нови направления на вътрешния одит. Сертификацията на системи за управление при
тези и други международни стандарти доведоха до поливалентност на одиторската
професия. За съжаление акцентът върху сертифициране на вътрешни одитори в
публичния сектор не обхваща тези пазарни ниши, а се разпростира предимно върху
финансовото управление и контрол. Същевременно все по-силно се чувства
необходимостта от поливалентен характер на професионална подготовка,
сертифициране и практика на вътрешния одит в публичния сектор. В тази връзка е
моето предложение Школата за публични финанси към Министерство на финансите,
Института за публична администрация и Института за вътрешните одитори в България
да обединят своите усилия за получаване на акредитация от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация” за обучение и сертифициране на одитори и водещи
одитори, както и за придобиване на статут на органи по сертификация на системи за
управление в публичния сектор. Това би дало възможността за поливалентен характер
на допълнителни подходящи сертификации на придобилите сертификат за вътрешен
одитор в публичния сектор.
5.2.Осем години след първия изпит за придобиване на сертификат за вътрешен одитор в
публичния сектор от Министъра на финансите е налице възможността за дискусия в
професионалната общоност за преценка на необходимостта, плюсовете и минусите за
консолидация на отделните закони, имащи отношение към вътрешния одит в ОДИТЕН
КОДЕКС. Дори тази идея да не бъде приета си заслужава сега действащият Етичен
кодекс на вътрешните одитори в публичния сектор да бъде издигнат на необходимото
национално ниво като норматимен акт – закон/Кодекс на етиката на вътрешните
одитори в публичния сектор/.

13.03.2013 г.

С уважение: Вячеслав Попов
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