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С Т А Т У Т 

 
НА ИЗВЪНЩАТНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 
 

Настоящия статут описва условията за привличане, правомощията и 

отговорностите на извънщатните инспектори, както и взаимоотношенията между тях и 

ръководството на комисията. 

 

I . ЦЕЛ НА ПРИВЛИЧАНЕ, ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА 

ИЗВЪНЩАТНИ ИНСПЕКТОРИ. 

 

1. Привличането  на извънщатните инспектори е с цел подпомагане  на дейността 

на комисията за изпълнение на годишната програма за контрол на качеството на дейността 

на регистрираните одитори. 

Извънщатните инспектори участват в дейността на  Дирекция „Контрол на 

качеството на дейността на регистрираните одитори”, съгласно определените функции и 

задължения . 

2. Извънщатните инспектори осъществяват дейност по контрола на качеството на 

дейността на регистрираните одитори обхващащи проверките по чл. 40 в от ЗНФО. 

Извънщатните инспектори подпомагат с дейността си щатните инспектори при проверки 

съгласно чл.40д, ал.1 и участват в проверките по чл.40д, ал.2 и ал.4. 

3. Извънщатните инспектори представят на проверяваните регистрирани одитори 

решението на комисията за извършване на проверка  и удостоверяват принадлежността си 

към КПНРО със служебни карти.  

4. При извършване на проверка по решение на комисията извънщатните инспектори 

се ползват с правата регламентирани в чл. 19  Раздел ІІІ от Правилника за дейността  на 

КПНРО. 

5. Извънщатните инспектори могат при необходимост да получат технически 

помощни средства, както и предоставянето им на материали и документи за изпълнение на 

поставените им задачи. 

При освобождаването им извънщатните инспектори предават служебната карта, 

получените  материали , както и технически и помощни средства. 

6. Извънщатните инспектори, участващи в извършването на проверките за контрол 

на качеството на  дейността на регистрираните одитори, следва да изпълняват  задачите си 

ефективно и обективно, като не упражняват дейност свързана с независимия финансов 

одит и са независими от съответните регистрирани одитори, чиято дейност проверяват. 

 

ІI. ПОДБОР 

Подборът цели да се определят нужните експерти, чийто професионални качества 

отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит. 



1. За извънщатен инспектор може да бъде назначено пълнолетно лице, което да не е 

осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да отговаря на 

специфичните изисквания за работа в комисията. 

2. Изискващият се стаж от пет години по специалността е след завършване на 

съответното висше икономическо образование и придобиване на образователно 

квалификационната степен „магистър”. 

3. Предимство имат: 

 дипломирани експерт-счетоводители, които повече от пет години не са 

упражнявали одиторска дейност; 

 външни и вътрешни одитори; 

 преподаватели във висши учебни заведения по счетоводство и контрол или 

одит. 

4. Кандидатите подават лично или изпращат по пощата следните документи: 

 молба за обявената позиция; 

 автобиография с подробно посочване на трудовия и/или служебния стаж; 

 копие от диплома за завършено висше образование; 

 копие от трудовата и/или служебна книжка; 

 копие от документи за придобита квалификация, владеене на чужди езици, 

правоспособност; 

 свидетелство за съдимост 

5. Молбите на кандидатите се завеждат в деловодството на КПНРО, ако към тях са 

приложени изискващите се документи и отговарят на изискванията по т.2. 

6. Подборът на кандидатите се извършва въз основа на конкурс чрез писмена 

разработка и/ или събеседване по теми, определени от КПНРО. 

7. Конкурсът се провежда от комисия, назначена от председателя на КПНРО. 

8. В комисията участва председателя, един от членовете на КПНРО, директор на 

дирекция „Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори”. 

9.  Кандидатите се уведомяват писмено за мястото и датата на конкурса най-малко пет 

дни преди провеждането му, като се предоставят темите за конкурса. 

10. Кандидатите се допускат за участие в конкурса срещу предоставяне на документ за 

самоличност. 

11. След приключване на конкурса комисията съставя и подписва протокол, в който се 

посочват резултатите от конкурса, имената на кандидатите, които се предлагат за наемане, 

както и кратки биографични данни за тях. 

12. Резултатите от конкурса се докладват от председателя на комисията на заседание 

на КПНРО и се приемат с нейно решение. 

13. Участвалите в конкурса кандидати се уведомяват за решението по т.13 в срок до 14 

дни от неговото приемане. 

 

III. НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗВЪЩАТНИТЕ 

ИНСПЕКТОРИ. 

 

1. Извънщатен инспектор може да бъде назначен за изпълнение на определена задача  

/или за определен срок /. 

2. Извънщатните инспектори при назначаването им подписват декларация за 

конфиденциалност . 

3. Назначаването на извънщатен  инспектор става с граждански договор подписан от  

Председателя на КПНРО, с който се определят  персоналните му функционални 

задължения. 



4. На назначените извънщатни инспектори на граждански договори се издава служебна 

карта и те преминават през съответното обучение . 

5. Възнаграждението по гражданския договор се определя, въз основа на методика за 

количеството часове, необходими за качествено и ефективно изпълнение на одита и 

утвърденото от КПНРО възнаграждение на отработен час. 

6. Възнаграждението по граждански договор се изплаща след представяне и приемане 

от комисията на доклада за резултатите от извършената проверка 

7. При командировки за изпълнение на задачите, както и при участие във формите на 

обучение на извънщатните инспектори се изплащат пътни, дневни и квартирни  пари 

съгласно действащите нормативни актове. 

8. Изплащането на сумите по този раздел се извършва в рамките на средствата по 

бюджета на КПНРО. 

 

IV.  ДОКЛАДВАНЕ  И ОТЧЕТ 

 

Ръководството върху дейността на извънщатните инспектори се осъществява от 

Директора на Дирекция „Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори”. 

Непосредственият ръководител на извънщатния инспектор осъществява контрол върху 

дейността, като при необходимост прави оценка за работата на същия и изготвя 

предложение до Председателя за продължаването  или прекратяването й. 

Настоящият Статут на извънщатните инспектори за подпомагане на дейността по 

контрол на качеството на одитната дейност е приет с Решение № 40, Протокол №.6 от 

24.03.2009 г на КПНРО. 


