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                  Изх. №281/03.07.2020 г.

             

Становище на Лабораторията за научно-приложни изследвания 

VUZF Lab към Висшето училище по застраховане и финанси 

по Проекта на Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане  

на регистъра на регистрираните одитори   

 

(предложен за обществена консултация от Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори, дата на откриване 05.06.2020 г.,  

дата на приключване 05.07.2020 г.) 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Лабораторията за научно-приложни изследвания (VUZF Lab) към Висшето 

училище по застраховане и финанси счита, че предложеният проект на Наредба за условията 

и реда за съставяне и поддържане на регистър на регистрираните одитори отразява 

необходимостта от предложения подзаконов нормативен акт. 

С цел прецизиране на разпоредбите, предлагаме на Вашето внимание следните 

промени: 

1. В чл. 3, ал. 3 да отпадне, тъй като повтаря съдържанието на ал.2.     

2.  В чл. 5  предлагаме следните промени: 

  В изр. 2 на ал. 4 следната редакция: „Когато заявлението не отговаря на изискванията 

на Закона за независимия финансов одит и на тези правила, заявителят се поканва да 

отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението“. 

           В ал. 7 следната редакция: (7) „Срокът по ал. 4 за произнасяне на Комисията за 

публичен надзор над регистрираните одитори започва да тече от датата на отстраняване на 

нередовностите, а в случаите по ал. 5 – от изтичане на определения 7-дневен срок за 

отстраняването им.“ 

 систематичното място на  последната алинея на чл. 5  (посочена с грешен номер в 

проекта) е като ал. 4.  Другите алинеи следва да се преномерират.  
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3. В чл. 8  са изброени основанията за отписване от регистъра. Не е посочен редът, 

по който българските и чуждестранните лица, регистрирани като одитори в Република 

България, ще бъдат уведомени за отписването им. 

   4. В чл. 9  е посочен редът за повторно вписване в регистъра на дипломираните 

експерт-счетоводители, както и  изискване за подаване на  декларация. 

Препоръчително е тези два документа да бъдат изготвени като приложения към 

Наредбата, което ще улесни дипломираните експерт-счетоводители и ще ги постави 

при равни условия относно съдържанието на документите. 

5.  В чл. 10 предлагаме следните промени: 

 В ал. 1  т. 3 трябва да отпадне, защото се припокрива по съдържание с т. 2; 

 В ал. 3 т. 6 следната редакция:  т. 6 „ Периодът на  всяко временно неупражняване 

на професионална дейност, различно от  посоченото в т. 3 и 4.“ 

 В ал. 4 има препратка към ал. 4, което е техническа грешка, която следва да се 

коригира. На края на текста думите „както следва“ да се заменят с „в следните срокове“. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ  ВАЗОВ  

РЕКТОР НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА VUZF LAB   


