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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÈÒÅ ÎÄÈÒÎÐÑÊÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ, 

ÏÐÈËÎÆÈÌÈ ÑÏÎÐÅÄ ÇÀÊÎÍÀ 
ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÈß ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÎÄÈÒ

Îëåã Ìèõàéëîâ*

В послед ни те го ди ни в прав на та систе ма на България бе осъ-
щест вя ван про цес на ре цеп ция на пра ви ла та на раз лич ни меж ду-
на род но ут вър де ни ре гу ла ции, оз на ча ва ни ка то „Международни 
оди тор ски стан дар ти“. В то зи кон текст по ня тието „Международни 
оди тор ски стан дар ти“ (МОС) се ут вър ди ка то ед но от често 
изпол з ва ни те по ня тия в съвре мен но то бъл гар ско пра во.1 За съ жа-
ле ние, в на ру ше ние на изиск ва нията на Закона за нор ма тив ни те 
ак то ве (ЗНА) и Указ № 883/24.04.1974 г. за при ла га не то на Закона 
за нор ма тив ни те ак то ве2 при нор ма тив но то де фи ни ра не на то ва 
по ня тие се вла га неед ноз на чен сми съл и чрез не го се оз на ча ват 
раз лич ни по своя произ ход, съ дър жа ние и ре гу ла тив ни функ-
ции прав ни кор пу си.3 Налице са ед ни „Международни оди тор-

* Адвокат от София.
1 Срв. чл. 28б, ал. 2, т. 1 и § 1, т. 28 от Закона за под по ма га не на зе ме дел ски те 

произ во ди те ли (ЗПЗП); чл. 9, ал. 2 и чл. 110 от Закона за не за ви си мия фи нан сов 
одит (ЗНФО). Вж. и § 1, т. 8 от Закона за вътреш ния одит в публич ния сек тор, 
кой то изпол з ва по ня тието „Международни стан дар ти за про фе сионал на прак ти-
ка по вътре шен одит“.

2 Вж. чл. 9, ал. 3 ЗНА и чл. 37, ал. 1 от Указ № 883/24.04.1974 г. за при ла га не-
то на Закона за нор ма тив ни те ак то ве, спо ред кой то „ду ми или из ра зи с ут вър де-
но прав но зна че ние се изпол з ват в един и същ сми съл във всич ки нор ма тив-
ни ак то ве“ (тук и нав ся къ де по-до лу кур си вът е мой – б. а.).

3 Вж. § 1, т. 28 от Закона за под по ма га не на зе ме дел ски те произ во ди те ли, в 
кой то е да де но ле гал но опре де ле ние на по ня тието в съ от ветст вие с при ло жи ми-
те пред мет ни пре де ли: „Международните оди тор ски стан дар ти“ са меж ду на-
род ни стан дар ти за про фе сионал на прак ти ка по вътре шен одит на Института на 
вътреш ни те оди то ри (IIA, Inc.); според чл. 9, ал. 2 от Закона за не за ви си мия фи-
нан сов одит „Международните оди тор ски стан дар ти“ са меж ду на род ни те стан-
дар ти, из да де ни от Международната фе де ра ция на сче то во ди те ли те чрез Съвета 
по меж ду на род ни оди тор ски стан дар ти и стан дар ти за из ра зя ва не на си гур-
ност“. В то зи сми съл непре циз на е разпо ред ба та на чл. 1, т. 2 от Закона за не за-
ви си мия фи нан сов одит, в която се по соч ва, че „то зи за кон уреж да при ло жи ми-
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ски стан дар ти“, към които препра ща Законът за под по ма га не на 
зе ме дел ски те произ во ди те ли (ЗПЗП), и дру ги та ки ва, към които 
препра ща Законът за не за ви си мия фи нан сов одит (ЗНФО). И пър-
ви те, и вто ри те са оз на че ни в те зи за ко ни по иден ти чен на чин – 
„Международни оди тор ски стан дар ти“, но са съз да де ни от раз-
лич ни меж ду на род ни ор га ни за ции и имат не съв па да ща ре гу-
ла тив на при ло жи мост. В то зи сми съл изпол з ва не то на ед но 
прав но по ня тие за обоз на ча ва не то на раз лич ни по своето съ дър-
жа ние и при ло же ние стан дар ти не покри ва изиск ва нията за „ед-
ноз нач ност“ и „яс но та“, има нент но не об хо ди ми по на ча ло за 
прав ни те по ня тия. Налага се из во дът, че в по ле то на дейст ва ща та 
прав на систе ма по ня тието „Международни оди тор ски стан дар ти“ 
при те жа ва услов но съ дър жа ние и под ле жи на мно го ва риант-
но де фи ни ра не. Ето за що при вся ко изпол з ва не на то ва по ня тие 
в прак ти ка та е не об хо ди мо пред ва ри тел но кон тек сту ал но уточ ня-
ва не на конкрет но вло же ния сми съл. Не са ред ки слу чаите оба че, 
при които стан дар ти те се смес ват и обър к ват.

Описаното до ри не е един ст ве но то затруд не ние, свър за но с 
при ло же нието (и приложимостта) на Международните оди тор ски 
стан дар ти. Много по-го ле ми пробле ми съз да ва не си гур ност та от-
нос но кон сти ту ционо съ образ ност та на ре це пи ра не то на ци ти ра-
ни те стан дар ти ка то част от ре гу ла тив на та систе ма на бъл гар ско-
то пра во.4 Спорно от глед на точ ка на за ко но съ образ ност та е са-
мо то препра ща не към те зи стан дар ти, напра ве но в Закона за не за-
ви си мия фи нан сов одит.5

те стан дар ти за ор га ни за ция, до ку мен ти ра не и изпъл не ние, как то и удосто ве ря-
ва не на ре зул та ти те от фи нан со вия одит, на ри ча ни по-на та тък „при ло жи ми 
оди тор ски стан дар ти“. Всъщност за ко нът не „уреж да“, а просто препра ща към 
из бра ни те стан дар ти. Наред с из броени те ка то „меж ду на род но приз на ти одит ни 
стан дар ти“ се приемат и Международните стан дар ти, из да ва ни от Междуна-
родната ор га ни за ция на Върховните одит ни ин сти ту ции (INTOSAT). Вж. по ве-
че то от „меж ду на род но приз на ти те одит ни стан дар ти“, из броени в ре ше ние 
№ 1069/03.09.2014 г. на Комисията за за щи та на конку рен цията (КЗК).

4 Обосноваваната тук те за не след ва да се схва ща ка то отри ча не на не об хо ди-
мост та от ре ци пи ра не то и при ла га не то на МОС. В хо да на настоящо то из ло же-
ние из след вам са мо да ли стан дар ти те, към които препра ща ЗНФО, са ва ли ди-
ра ни и съ от вет но – при ло жи ми, в съ от ветст вие с уста но ве ни те им пе ра тив ни 
изиск ва ния. Поддържам, че юри ди ческа та си ла на МОС спря мо бъл гар ски те 
прав ни су бек ти произ ти ча от над леж на та им ва ли ди за ция.

5 Според им пе ра тив на та разпо ред ба на чл. 39, ал. 2 от Указ № 883/ 
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Всички пра ви ла, оз на ча ва ни по настоящем ка то „Между-
народни оди тор ски стан дар ти“, об хва щат ре гу ла ции, съз да ва ни в 
усло вията на чуж ди прав ни систе ми. Това не са прав ни ак то ве на 
ор га ни те на Европейския съ юз и дейст вието им не мо же да бъ де 
свър з ва но с евро пейски те ин тегра цион ни про це си и ут вър де ни 
про це ду ри. Разглежданите стан дар ти не са съз да де ни от евро-
пейски ин сти ту ции по сми съ ла на дейст ва що то пра во на Евро-
пейския съ юз6, а от меж ду на род ни непра ви тел ст ве ни ор га ни за-
ции със се да ли ща в САЩ.7 Транспонирането на по доб ни нор ми 
ка то има нент на част от бъл гар ско то пра во не мо же да бъ де из вър-
ше но чрез просто препра ща не8, а посред ст вом при ло жи ми те ме-
ха низ ми на ва ли ди за цията.

24.04.1974 г. за при ла га не то на ЗНА препра ща не то от нор ма ти вен акт към 
меж ду на род ни до го во ри е до пусти мо са мо в слу чай че меж ду на род ният до-
го вор, към кой то се препра ща, е об на род ван в „Държавен вест ник“. 
Същевременно не са на ли це ин ди ка ции или дан ни, че МОС, към които препра-
ща ЗНФО, са об на род ва ни в „Държавен вест ник“. Освен то ва в чл. 40, ал. 2, т. 4 
от Указ № 883/24.04.1974 г. за при ла га не то на Закона за нор ма тив ни те ак то ве са 
уста но ве ни до пъл ни тел ни им пе ра тив ни изиск ва ния за съ дър жа нието на то ва 
препра ща не. Според та зи разпо ред ба при препра ща не към меж ду на ро ден до го-
вор за дъл жи тел но се по соч ват: наиме но ва нието, място то и да та та на съз да ва не-
то му и съ от вет ният брой на „Държавен вест ник“, къ де то е об на род ван, а ко га то 
до го во рът е ра ти фи ци ран със за кон – и наиме но ва нието на за ко на, и съ от вет-
ният брой на „Държавен вест ник“, къ де то съ щият е об на род ван. Нито ед но от 
те зи изиск ва ния в слу чая не е спа зе но.

6 Относно по ня тията „ин сти ту ции“ и „стан дар ти за ция“ в кон тек ста на пра во-
то на Европейския съ юз вж. Борисов, О. Терминологичен реч ник по пра во на 
Европейския съ юз. С.: Юриспрес и УИ „Св. Климент Охридски“, 2002, с. 127, 
220. Авторът из рич но по соч ва, че в пре де ли те на Европейския съ юз дейст ват 
евро пейски ор га ни за ции за стан дар ти за ция, които после до ва тел но про веж дат 
изиск ва нията за хар мо ни за ция на на ционал ни те за ко но да тел ст ва, услов но оз на-
ча ва ни ка то „стан дар ти за ция“.

7 Стандартите, към които препра щат Законът за не за ви си мия фи нан сов одит, 
Законът за под по ма га не на зе ме дел ски те произ во ди те ли и Законът за вътреш-
ния одит в публич ния сек тор, са съз да де ни от раз лич ни меж ду на род ни непра ви-
тел ст ве ни ор га ни за ции, вся ка със се да ли ще в САЩ, как то след ва: ЗНФО 
препра ща към стан дар ти те, из да де ни от Международната фе де ра ция на сче то-
во ди те ли те (МФС) – International Federation of Accountants (IFAC), със се да ли-
ще в Ню Йорк, САЩ, Пето авеню № 545, 14-и етаж; ЗПЗП препра ща към стан-
дар ти те за про фе сионал на прак ти ка по вътре шен одит на Института на вътреш-
ни те оди то ри (IIA, Inc.); Законът за вътреш ния одит в публич ния сек тор препра-
ща към стан дар ти те за про фе сионал на прак ти ка по вътре шен одит на Института 
на вътреш ни те оди то ри, Алтамонте Спрингс, Флорида, САЩ.

8 Вж. чл. 9, ал. 1–2 от Закона за не за ви си мия фи нан сов одит, в кой то е про ве-
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Действащата Конституция на Република България съ дър жа 
из рич ни ва ли ди за цион ни нор ми (чл. 5, ал. 4, чл. 85, чл. 106), фор-
му ли ра ни в съгла сие с кон цеп цията на вид ния юрист Х. Харт. 
Според не го в мо дер ни те гло бал ни систе ми е не об хо ди ма спе-
циал на пре ценка за дейст вието на пър вич ни те прав ни нор ми. 
Затова, за да се пре це ни да ли пър вич ни те прав ни нор ми, ре гу ли-
ра щи по ве де нието на прав ни те су бек ти в рам ки те на ед на прав на 
систе ма, са ва лид ни, е не об хо ди мо изпол з ва не то на вто рич на 
прав на нор ма – „нор ма за приз на ние“ или „нор ма за ва ли ди за-
ция“, с чиято по мощ се пре це ня ва ва лид ност та на пър вич ни те.9 
Такива „нор ми за ва ли ди за ция“ са спо ме на ти те по-го ре чл. 5, 
ал. 4, чл. 85, чл. 106 от Конституцията на Република България. В 
тях е уста но ве на не за оби ко ли ма про це ду ра, посред ст вом изпъл-
не нието на която нор ми те на меж ду на род ни те ак то ве, оз на че ни в 
чл. 5, ал. 4 от Конституцията чрез ро до во то по ня тие „меж ду на-
род ни до го во ри“, ста ват част от „вътреш но то пра во на стра на та“ 
и при до би ват „пре дим ст во пред те зи нор ми на вътреш но то за ко-
но да тел ст во, които им про ти во ре чат“. Следователно, за да ста нат 
част от бъл гар ска та нор ма тив на систе ма и да се сдо бият с при ло-
жи мост та на пър вич ни прав ни нор ми, пра ви ла та на меж ду на род-
ни те ак то ве, вклю чи тел но и те зи на Международните оди тор ски 
стан дар ти, след ва да пре ми нат през ва ли ди за цион ни те про це-
ду ри, уста но ве ни от Конституцията и за ко ни те на стра на та. 
Анализът на от но си ми те за осъ щест вя ва не то на те зи ва ли ди за-
цион ни про це ду ри нор ми уста но вя ва на ли чието на яс но им пе ра-
тив но изиск ва не. Смисълът му е, че са мо ва ли ди ра ни в съ от ветст-
вие с разпо ред би те на Конституцията и на Закона за меж ду на род-
ни те до го во ри на Република България нор ми ста ват част от 
вътреш но то пра во и мо же да бъ дат при ла га ни спря мо всич ки 
прав ни су бек ти.

Изложеното би след ва ло да ва жи из ця ло и за Междуна-
родните оди тор ски стан дар ти, при ло жи ми спо ред дейст ва щия 
Закон за не за ви си мия фи нан сов одит.10 В не го от кри ва ме мно-

де но та ко ва препра ща не към стан дар ти те, из да де ни от Международната фе де-
ра ция на сче то во ди те ли те (МФС).

9 Вж. Hart, H. L. A. The Concept of Law. Oxford, 1961, p. 98.
10 Вж. чл. 3, ал. 1, чл. 9, ал. 1, ал. 2, как то и чл. 85, ал. 1 и след ва щи те от 
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жест во разпо ред би, които пря ко препра щат към Международните 
оди тор ски стан дар ти, а не изпъл не нието на уста но ве ни те в тях 
изиск ва ния се раз глеж да ка то пра во на ру ше ние.11 По своята струк-
ту ра те зи препра ща щи нор ми при те жа ват не опре де ле на или от но-
си тел но опре де ле на, бланкет на диспо зи ция, която при до би ва 
пра вен сми съл и прав но дейст вие са мо в кон тек ста на свър з ва не-
то си с конкрет но пра ви ло за по ве де ние.

Обстоятелството, че раз лич ни разпо ред би на спо ме на тия за-
кон ре фе ри рат към МОС, са мо по се бе си не оз на ча ва, че е про ве-
де на про це ду ра та по ва ли ди ра не то им или че не е не об хо ди мо да 
бъ дат изпъл не ни изиск ва нията на Конституцията и на Закона за 
меж ду на род ни те до го во ри на Република България, свър за ни с то-
ва ва ли ди ра не. То оба че не е от че те но адек ват но в дейст ва щия 
Закон за не за ви си мия фи нан сов одит. В не го не от кри ва ме из рич-
на разпо ред ба, указ ва ща ко га, как, по ка къв на чин при ло жи ми те 
МОС са ста на ли част от на ционал на та прав на систе ма. С оглед на 
то ва мо же да се приеме, че нор ма тив на та уред ба в та зи част е не-
за до во ли тел на и не пъл на.

Логично е да се очак ва, че ин ди ки ра на та нор ма тив на не пъл-
но та е могла да бъ де отстра не на от съ деб на та прак ти ка. Но за съ-
деб на та прак ти ка ме ро дав ни са разпо ред би те на за ко ни те, а не 
тол ко ва на Конституцията.12 За съ ди ли ща та, ком пе тент ни да ре-
ша ват спо ро ве по при ла га не то на ЗНФО, ре ле вант ност при те жа-

Закона за не за ви си мия фи нан сов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. (мно-
гократ но из ме нян и допълван).

11 Вж. чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 110, ал. 2, т. 1 от Закона за не за ви си мия фи нан-
сов одит.

12 Вж. за всич ки напри мер ре ше ние № 296819/18.12.2017 г., поста но ве но по 
а. н. х. д. №11690/2017 г. на Софийския ра йо нен съд, в което са ана ли зи ра ни 
твър де ни на ру ше ния на МОС 570, МОС 200, МОС 240 и МОС 560 и за ко но съ-
образ ност та на на ло же но във връз ка с то ва ад ми нистра тив но на ка за ние, без съ-
дът да из след ва об стоятел ст во то как и ко га те зи стан дар ти са при до би ли ва лид-
ност та на „вътреш но пра во“; според ре ше ние № 391/15.03.2017 г., поста но ве но 
по а. н. х. д. №109/2017 г. на Административния съд – Пловдив, с разпо ред би те 
на МОС се въ веж дат как то не за дъл жи тел ни пра ви ла, „та ка и конкрет ни изиск-
ва ния със за дъл жи те лен ха рак тер“, които мо гат да ан га жи рат въз ник ва не то на 
ад ми нистра тив но на ка за тел на от го вор ност. При то ва съ дът не уста но вя ва коя 
конкрет на прав на нор ма при да ва „за дъл жи те лен“ ха рак тер на те зи пра ви ла. 
Посочените тук и всич ки при ве де ни по-до лу съ деб ни ре ше ния са ци ти ра ни спо-
ред ПИС „Сиела“ 5.0.
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ват разпо ред би те на за ко на, пот вър ж да ва щи дейст вието на МОС, 
а не про це ду ра та по тях но то ут вър ж да ва не ка то част от вътреш-
но то пра во.13 Повечето съ деб ни съста ви са склон ни да приемат, 
че пробле ми те, свър за ни с кон сти ту ционо съ образ ност та на кой то 
и да е акт, мо гат да бъ дат ре ша ва ни един ст ве но от Конститу цион-
ния съд. Същевременно, от дру га стра на, е без спор но, че неспаз-
ва не то на им пе ра тив ни те кон сти ту цион ни изиск ва ния за ва ли ди-
ра не на клаузи те (респ. разпоредбите)14 на меж ду на род ни те до го-
во ри обусла вя не въз мож ност та за възприема не и за при ла га не на 
раз глеж да ни те стан дар ти ка то част от вътреш но то пра во на стра-
на та по сми съ ла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република 
България. На то зи проблем, за ся гащ спе циал но Международните 
оди тор ски стан дар ти, към които препра ща дейст ва щият Закон за 
не за ви си мия фи нан сов одит, е пос ве те но и настоящо то из след-
ване.

13 Този ут вър ден под ход из ця ло про ти во ре чи на им пе ра тив на та разпо ред ба 
на чл. 15, ал. 3 ЗНА, кой то за дъл жа ва съ ди ли ща та в слу чай на про ти во ре чие 
меж ду нор ми от раз лич на сте пен да „при ла гат по-ви со кия по сте пен акт“. 
Единственото из вест но ми съ деб но ре ше ние, в което то ва изиск ва не е спа зе но 
(ма кар че съ дът не се е по зо вал пря ко на него) и в което от кри то се отри ча за-
дъл жи тел на та си ла на МОС при усло вията на дейст вието на чл. 33 ЗНФО 
(отм.), е ре ше ние от 11.06.2015 г., поста но ве но по н. а. х. д. № 212/2015 г. на 
Русенския ра йо нен съд, VI нак. състав. В хо да на произ вод ст во, про ве де но по 
ре да на чл. 59 и сл. ЗАНН, раз глеж да що за ко но съ образ ност та на на ло же но ад-
ми нистра тив но на ка за ние на ре гистри ран оди тор за вме не но му не изпъл не ние 
на изиск ва нията на конкрет но по со че ни разпо ред би на МОС, съ дът от бе ляз ва: 
„Безспорно разпо ред би те на чл. 33 ЗНФО на ред с мно гобройни те за дъл же ния 
на ре гистри ра ния оди тор въ веж да и за дъл же ние да се спаз ват МОС. Тези стан-
дар ти оба че не са об на род ва ни и ня мат си ла та на нор ма тив но въ ве де ни 
пра ви ла (част от вътреш но то пра во – б. а.)... Във връз ка с то ва из во дът за 
из вър ш ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние, чието изпъл ни тел но деяние е 
не изпъл не ние на изиск ва нията на от дел ни клаузи от МОС, е вътреш но 
про ти во ре чи во“. За раз ли ка от то зи съ де бен акт всич ки оста на ли съ деб ни ре-
ше ния, ци ти ра ни по-до лу, приемат на ли чието на юри ди ческа си ла на МОС на 
до ве рие, без да из след ват пробле ми те, свър за ни с въ веж да не то на те зи ак то ве 
ка то част от бъл гар ска та прав на систе ма.

14 Би след ва ло да се приеме, че имен но над леж но то ва ли ди ра не тран с фор ми-
ра клаузи те на един меж ду на ро ден до го вор в разпо ред би със за дъл жи тел на си-
ла. Ако пре ди ва ли ди ра не то меж ду на род ният до го вор е бил са мо из точ ник на 
меж ду на род но то пра во, не за дъл жи те лен за прав ни те су бек ти, раз лич ни от дър-
жа ва та – стра на по до го во ра, след про веж да не то на то ва ва ли ди ра не той се 
превръ ща в из точ ник на вътреш но то пра во на стра на та и ста ва за дъл жи те лен за 
всич ки. Затова тук и по-до лу тер ми ни те „клаузи“ и „разпо ред би“ на МОС ще 
бъ дат изпол з ва ни с оглед на та зи тран с фор ма ция.
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Практическата при ло жи мост на по доб но из след ва не се свър-
з ва с трайно то при ла га не на изиск ва нията на МОС в сфе ра та на 
всич ки об щест ве ни от но ше ния, свър за ни с не за ви си мия фи нан-
сов одит. Изискванията на МОС имат пър восте пен но зна че ние 
как то в дейност та на та къв ва жен ад ми нистра ти вен ор ган, ка къв-
то е Комисията за публи чен над зор над ре гистри ра ни те оди то ри 
(КПНРО), та ка и в ад ми нистра тив нона ка за тел на та прак ти ка на 
съ ди ли ща та.15 Недоумение бу ди об стоятел ст во то, че Между-
народните оди тор ски стан дар ти се при ла гат ма со во, но в ак то ве те 
на при ла га щи те ги ор га ни не се по соч ва ни то ко га, ни то как ци-
ти ра ни те МОС са ста на ли част от вътреш но то пра во на стра на-
та. Не се по соч ва коя ре дак ция на стан дар ти те при ла га съ от-
вет ният ор ган, кой е из вър шил пре во да и за що имен но та зи ре-
дак ция е при ло жи ма та при ква ли фи ци ра не то на дейност та на ре-
гистри ра ния оди тор. Макар прак ти ка та, свър з ва на с при ла га не то 
на МОС, да има ве че два де сет го диш на исто рия, из глеж да, че те зи 
въпро си не са поста вя ни, не са об съж да ни и не са ре ша ва ни. 
Следователно при осъ щест вя ва не то на та зи хи по те за се опре де-
лят и се на ла гат ад ми нистра тив ни на ка за ния за на ру ша ва не то на 
пра ви ла, чий то нор ма ти вен ха рак тер не е обос но ван. Освен то ва в 
ня кои от наблю да ва ни те слу чаи в хо да на при ла га не то ад ми-
нистра тив ният ор ган има нагла са та произ вол но да про ме ня част 
от из ра зи те, изпол з ва ни в тек сто ве те на МОС (спо ред достъп ния 
бъл гар ски превод), или напра во да при веж да не точ но дейст ви тел-
но то им съ дър жа ние, за да приспо со би сми съ ла им с оглед на 
конкрет на та хи по те за. Описаното яв но за ся га пра во то на за щи та 
на на каз ва ни те ли ца и затруд ня ва съ деб ния кон трол за за ко но съ-
образ ност на из да де ни те ад ми нистра тив но на ка за тел ни ак то ве. На 
свой ред съ ди ли ща та не са из ра бо ти ли и не след ват ед ноз нач но 
уста но ве на про це ду ра за про вер ка на при ло жи мост та и ак ту ал но-

15 Вж. за всич ки: ре ше ние № 163/13.10.2020 г. на пред се да те ля на Комисията 
за публи чен над зор над ре гистри ра ни те оди то ри, с което по ра ди „не изпъл не-
ние“ на из броени там изиск ва ния на МОС ре гистри ран оди тор е ли шен от пра-
во то да из вър ш ва фи нан сов одит на пред приятия от об щест вен ин те рес за срок 
от две го ди ни; ре ше ние № 391/15.03.2017 г. по а. н. х. д. № 109/2017 г. на 
Административния съд – Пловдив; ре ше ние № 296819/18.12.2017 г. по а. н. х. д. 
№ 11690/2017 г. на СРС; ре ше ние № 368379/22.03.2018 г. по а. н. х. д. 
№11691/2017 г. на СРС и др.
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то съ дър жа ние на Международните оди тор ски стан дар ти. При 
при ла га не то на Закона за не за ви си мия фи нан сов одит по ве че то 
съ деб ни съста ви в про ти во ре чие със сми съ ла на им пе ра тив на та 
разпо ред ба на чл. 15, ал. 3 ЗНА, не про веж дат съ от вет на та „кри-
ти ка на за ко на“ и не уста но вя ват на чи на на им пле мен ти ра не то на 
МОС ка то част от на ционал на та прав на систе ма.16

Още в тек ста на приетия през 2001 г. Закон за не за ви си мия 
фи нан сов одит17 са на ли це мно жест во нор ми, препра ща щи към 
Международните оди тор ски стан дар ти. Нещо по ве че – ця ло то съ-
дър жа ние на про це ду ри те и дейст вията, фор ми ра щи не за ви си мия 
фи нан сов одит ка то нор ми ра на дейност, се свър з ват с тях.18 Може 
да се ка же, че приема не то на Закона за не за ви си мия фи нан сов 
одит през 2001 г. поста вя на ча ло то на ед на тра ди ция – за ко но ви те 
разпо ред би, на со че ни към ре гу ла цията на не за ви си мия фи нан сов 
одит, да имат бланкет но-препра ща щи ха рак те ристи ки, а дейст ви-
тел но то съ дър жа ние на те зи разпо ред би да се раз кри ва ед ва в 
кон тек ста на изиск ва нията на при ло жи ми те спо ред за ко на 
Международни оди тор ски стан дар ти. Но още при про веж да не то 
на пле нар на та про це ду ра по приема не то на Закона за не за ви си-
мия фи нан сов одит на 9.11.2001 г. яс но се от крояват ня кол ко 
пробле ма, които впослед ст вие ще обусло вят въз ник ва не то на 
мно го прав ни после ди ци: об съж да щи те разпо ред би те на за ко на 
на род ни пред ста ви те ли от кро ве но от бе ляз ват, че не са за поз на ти 
с произ хо да, тек сто ве те и конкрет ни те изиск ва ния на те зи стан-
дар ти.19 Съответно те не поз на ват исто рията на съз да ва не то им, 

16 Относно сми съ ла и при ла га не то в прак ти ка та на чл. 15, ал. 3 ЗНА вж. 
Петров, В. Допустим ли е кос вен кон трол за про це дур на за ко но съ образ ност на 
нор ма тив ни ад ми нистра тив ни ак то ве. – Норма, 2018, № 7.

17 Обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г., мно гократ но из ме нян и до пъл ван.
18 Вж. чл. 2 ЗНФО (2001), в кой то не за ви си мият фи нан сов одит е опре де лен 

ка то „съв куп ност от не об хо ди ми и взаимос вър за ни про це ду ри, опре де ле ни от 
МОС“. В § 1, т. 20 ДР ЗНФО е да де на след на та ле гал на де фи ни ция на МОС: 
„Международните оди тор ски стан дар ти“ са меж ду на род ни те стан дар ти за одит 
(ISA) и свър за ни те с тях ста но ви ща за одит и ети ка, до кол ко то те имат от но ше-
ние към не за ви си мия фи нан сов одит“. Разпоредбата на чл. 33 от то зи за кон въ-
веж да за дъл же ние в те жест на ек сперт-сче то во ди те ля да спаз ва изиск ва нията на 
МОС.

19 Стенограма – Протокол от за се да ние на 39-ото Народно събра ние от 
9.11.2001 г., ци ти ра на по ПИС „Сиела“ 5.0. Анализът на раз ви тието на то ва за-
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обе ма, це ли те и ре гу ла тив на та им си ла. По та зи при чи на не от чи-
тат и как ва е прав на та им същ ност и как по доб ни пра ви ла би ха 
могли да бъ дат ре ци пи ра ни и при ла га ни ка то част от на ционал-
ния пра вен кор пус. Не са об съж да ни въпро си от нос но адек ват-
ност та на пре во да на стан дар ти те. Вместо то ва де пу та ти те из ця ло 
раз чи тат на на пътст вията на при съст ва щи те в за ла та два ма ек-
спер ти – чле но ве на ра бот на та гру па по под го тов ка та на за ко-
нопроек та.20

Проточването на спо ро ве те, свър за ни с въз мож ност та пред-
ста ви тел на юри ди ческо ли це с несто пан ска цел, ка къв то е 
Институтът на дипло ми ра ни те ек сперт-сче то во ди те ли (ИДЕС), 

се да ние, отра зе но в по со че ния про то кол, раз кри ва, че към мо мен та на приема-
не то на за ко на на род ни те пред ста ви те ли не са об съж да ли да ли пред ла га ни те 
стан дар ти са един ст ве но съ щест ву ва щи те, респ. да ли са на ли це ал тер на тив ни и 
как во е тях но то съ дър жа ние, как то и как ви са пре дим ст ва та или не доста тъ ци те 
на ре ци пи ра ни те. По то зи по вод на род ният пред ста ви тел М. Миков сим п то ма-
тич но за явя ва: „ние не знаем ни що за те зи стан дар ти“. Затова в пле нар на та 
за ла са по ка не ни чле но ве те на ра бот на та гру па по под го тов ка та на за ко на – 
проф. Стоян Дурин и Валя Йорданова, за евен ту ал ни ра зяс не ния.

20 Това са би ли по со че ни те по-го ре ико но мисти – проф. Стоян Дурин и Валя 
Йорданова. При лип са та на юри ди ческа ква ли фи ка ция те, естест ве но, не са би-
ли в състояние да от че тат прав ни те пробле ми и услож не ния, които ще въз ник-
нат в бъл гар ска та прав на систе ма при въ веж да не то на съз да де ни те от ор ган на 
меж ду на род на ор га ни за ция пра ви ла. На те зи участ ни ци в ра бот на та гру па по 
под го тов ка та на за ко нопроек та се дъл жи и въ веж да не то на ня кои спор ни от 
глед на точ ка на прав на та им адек ват ност тер ми ни и из ра зи, които и до се га съз-
да ват огром ни пробле ми при пра вопри ла га не то, ка то „оди тор ски ан га жи мент“, 
„про веж да не на оди та лич но или чрез пред приятие“ и мно го дру ги. От ци ти ра-
на та сте ногра ма е вид но, че спо ме на ти те ли ца после до ва тел но под дър жат те за-
та, че непра ви тел ст ве на та ор га ни за ция – Институт на дипло ми ра ни те ек сперт-
сче то во ди те ли (ИДЕС), след ва да по лу чи за ко но ва де ле га ция, по си ла та на 
която да пре ве де, ут вър ди и разпростра ни ме ро дав ни те ре дак ции на по со-
че ни те МОС. Нещо по ве че, за щи та ват виж да не то, че огла вя ва щият по со че ния 
ин сти тут – проф. Ст. Дурин, мо же да по лу чи пра во мо щията да из да ва на ка за-
тел ни поста новле ния по сми съ ла на ЗАНН, с които да санк циони ра оди то ри те 
(на ри ча ни то га ва ек сперт-счетоводители) при евен ту ал но то не изпъл не ние на 
те зи пра ви ла. По то зи по вод меж ду на род ни те пред ста ви те ли про ти ча остър 
спор от нос но ос но ва нието, въз ос но ва на което пред ста ви тел на юри ди ческо ли-
це с несто пан ска цел, ка къв то е ИДЕС, би мо гъл да из да ва ад ми нистра тив нона-
ка за тел ни ак то ве и да на ла га ад ми нистра тив ни на ка за ния. Не се об съж да по-
важ ният проблем – за на чи на или на чи ни те на об вър з ва не то с МОС ка то част от 
на ционал на та прав на систе ма. Изцяло се пре небрег ва об стоятел ст во то, че след 
евен ту ал но то им приема не пра ви ла та на МОС ще при до бият за дъл жи тел на си ла 
не са мо спря мо „ек сперт-сче то во ди те ли те“ (одиторите), но и спря мо бъл гар ски-
те ад ми нистра тив ни ор га ни и съ да.
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да на ла га ад ми нистра тив ни на ка за ния, и из ти ча щият ра бо тен ден 
на 9.11.2001 г., из глеж да, са обусло ви ли негли жи ра не то на най-
важ ния пра вен проблем, свър зан с ре ци пи ра не то на МОС – кой 
дър жа вен ор ган ще из ра зи съгла сието за об вър з ва не на 
Република България с тях и на как во ос но ва ние. Обсъждането 
на то зи въпрос е би ло за дъл жи тел но в кон тек ста на разпо ред би те 
на чл. 5, ал. 4 и чл. 85 от Конституцията. В част ност разпо ред ба та 
на чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията за дъл жа ва Народното 
събра ние да ра ти фи ци ра със за кон меж ду на род ни те до го во ри, 
които се „от на сят до дейст вието на за ко на“. В слу чая то ва им-
пе ра тив но изиск ва не е би ло негли жи ра но. В на бър зо гла су ва ния 
без об съж да не § 8 ПЗР на Закона за не за ви си мия фи нан сов одит е 
прието, че МОС ще бъ дат „ут вър де ни“ от Министерския съ вет.21 
Не е об съж да но да ли с оглед на им пе ра тив ния ха рак тер на чл. 5, 
ал. 4 и чл. 85 от Конституцията по доб но ут вър ж да ва не би би ло 
кон сти ту ционо съ образ но. След об на род ва не то на за ко на при ве-
де на та разпо ред ба на § 8 ПЗР е има ла крат котрай но дейст вие и 
ня ма дан ни да е про ве де на.22 Впоследствие с ПЗР на Закона за из-
ме не ние и до пъл не ние на Закона за банки те23 разпо ред ба та на § 8 
ПЗР на Закона за не за ви си мия фи нан сов одит е из ме не на и тран с-
фор ми ра на в § 7. Прието е, че счи та но от 2003 г., МОС се 
„утвърж да ват“ от Института на дипло ми ра ни те ек сперт-сче-
то во ди те ли (ИДЕС).24 Тази па ра док сал на „нор ма за ва ли ди за-

21 Забележително е, че към мо мен та на об съж да не то и приема не то на то зи 
пър ви ва риант на ЗНФО съ що то НС то ку-що е приело и изпра ти ло за об на род-
ва не Закона за меж ду на род ни те до го во ри на Република България (обн., ДВ, 
бр. 97 от 13.11.2001 г.), спо ред чий то чл. 15 МС не мо же да ут вър ж да ва меж-
ду на ро ден до го вор, ко га то той под ле жи на ра ти фи ци ра не от Народното 
събра ние, съглас но Конституцията на Република България. Въпреки то ва в хо-
да на об съж да не то на ЗНФО ни кой от на род ни те пред ста ви те ли не съ обра зя ва 
на ли чието на то ва изиск ва не.

22 Същевременно с две свои поста новле ния Министерският съ вет е ут вър дил 
стан дар ти те за вътре шен одит в публич ния сек тор – вж. ПМС № 165/2006 г. 
(обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.) и ПМС № 71/28.03.2014 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 
4.04.2014 г.).

23 Обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.
24 Според но во съз да де ния § 7 ПЗР ЗНФО: „МОС, ут вър де ни от Института 

на дипло ми ра ни те ек сперт-сче то во ди те ли, вли зат в си ла от 1.07.2003 г. До 
та зи да та се при ла гат Националните оди тор ски стан дар ти“.
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ция“ е дейст ва ла до приема не то на но вия ЗНФО през 2016 г.25 
Въпреки че се га дейст ва щият Закон за не за ви си мия фи нан сов 
одит чрез мно жест во свои разпо ред би препра ща из ця ло към 
МОС, в съ дър жа нието му не се от кри ва „нор ма за приз на ние“ или 
„за ва ли ди за ция“, свър за на с ут вър ж да ва не то на МОС. Очевидно 
за ко но да те лят е приел, че чрез раз гле да ни те § 8 и § 7 ПЗР на от-
ме не ния Закон за не за ви си мия фи нан сов одит пробле мът за „ут-
вър ж да ва не то“ на Международните оди тор ски стан дар ти е ре шен 
окон ча тел но.

Според чл. 15, ал. 1 ЗНА все ки нор ма ти вен акт тряб ва да съ-
от ветст ва на Конституцията. Възможността МОС да бъ дат 
„утвър ж да ва ни“ от юри ди ческо ли це с несто пан ска цел, ка къв то 
е Институтът на дипло ми ра ни те ек сперт-сче то во ди те ли, как то 
пред виж да по со че ният § 7 ПЗР на от ме не ния Закон за не за ви си-
мия фи нан сов одит, има поз нат ана лог в исто рията на бъл гар ско-
то пра во (вж. Закона за счетоводството), но въпре ки то ва из глеж-
да па ра док сал на. С тер ми на „ут вър ж да ва не“ по на ча ло се оз на-
ча ва ед на от въз мож ни те фор ми на об вър з ва не на стра на та ни 
със съ от вет ния меж ду на ро ден до го вор. Никое юри ди ческо ли-
це с несто пан ска цел не при те жа ва и не мо же да по лу чи чрез ва-
лид но де ле ги ра не ком пе тент ност та да об вър з ва България с меж-
ду на род ни до го во ри. Конституцията и конкре ти зи ра щият съ от-
вет ни те ѝ разпо ред би Закон за меж ду на род ни те до го во ри на 
Република България пред виж дат конкре тен, им пе ра тив но уста но-
вен ред за про веж да не на фор ми те на об вър з ва не и ос во бож да ва-
не от та ко ва об вър з ва не. Това се пости га чрез про це ду ри те по ра-
ти фи ка цията и де нон си ра не то на опре де ле ни меж ду на род ни до-
го во ри от Народното събра ние, а по из клю че ние – чрез ут вър ж-
да ва не то и де нон си ра не то им от Министерския съ вет.26 Възмож-
но ли е да се приеме, че то зи кон сти ту цион но и за ко но да тел но 

25 Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.
26 Вж. чл. 5, ал. 4, чл. 85 и чл. 106 от Конституцията на Република България и 

чл. 14 и сл. от Закона за меж ду на род ни те до го во ри на Република България 
(ЗМДРБ). Според чл. 14 ЗМДРБ „съгла сието на Република България за об вър-
зва не с меж ду на род ни до го во ри се из ра зя ва чрез ра ти фи ци ра не или чрез ут вър-
ж да ва не, приема не, под пис ва не без послед ва ща ра ти фи ка ция или ут вър ж да ва-
не, как то и чрез раз мя на на до ку мен ти те, съставля ва щи до го во ра“.
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уста но вен ред за въ веж да не то на чуж ди за на ционал на та прав на 
систе ма пра ви ла за по ве де ние мо же да не бъ де спа зен или да бъ де 
про ме нен по опре де лен на чин по ра ди естест во то, съ дър жа нието 
или го ле мия обем на ре ци пи ра ни те пра ви ла?

Международните оди тор ски стан дар ти, при ло жи ми спо ред 
Закона за не за ви си мия фи нан сов одит, пред ставля ват на бор от 
постоян но об но вя ва ни, до пъл ва ни, из ме ня ни и пре фор му ли-
ра ни пре по ръ ки или ука за ния, из ра бот ва ни от спе циал но 
рекру ти ран ор ган към Международната фе де ра ция на сче то во ди-
те ли те (International Federation of Accountants – IFAC, респ. МФС 
на бълг. език) със се да ли ще в Ню Йорк, САЩ, Пето авеню № 545, 
14-и етаж. До 2002 г. с раз ра бот ва не то на МОС е ан га жи ран 
Комитетът по меж ду на род на оди тор ска прак ти ка (КМОП). През 
2001 г. ра бо та та на по со че ния меж ду на ро ден ор ган в рам ки те на 
Международната фе де ра ция на сче то во ди те ли те е под ло же на на 
ос но вен ана лиз и пре ос мисля не. В хо да на то зи ана лиз яс но е кон-
ста ти ра но, че МОС стра дат от не опре де ле ност, аб страк т ност 
на фор му ли ров ки те, неяс но та и труд на при ло жи мост в усло-
вията на раз лич ни прав ни систе ми. Взето е ре ше ние Междуна-
родните оди тор ски стан дар ти да бъ дат усъ вър шен ст ва ни и 
конкре ти зи ра ни. С оглед на то ва дейст ва щият до то га ва Комитет 
по меж ду на род на оди тор ска прак ти ка (КМОП) е пре име ну ван на 
Международен съ вет по стан дар ти те в област та на оди тор ска та 
дейност (International Auditing and Assurance Stan dards Board), в 
кой то при съст ват 18 пред ста ви те ли на 15 стра ни.27 По-къс но по-
со че ният ор ган е тран с фор ми ран в Съвет по меж ду на род ни оди-
тор ски стан дар ти и стан дар ти за из ра зя ва не на си гур ност 
(СМОССИС). В хо да на дейност та на из броени те от го вор ни за 
стан дар ти те ко лек тив ни те ла се це ли постоян но усъ вър шен ст-
ва не на изпол з ва ни те фор му ли ров ки. Наред с то ва клаузи те на 
стан дар ти те се уве ли ча ват постоян но. Предложенията за из ме не-
ния и до пъл не ния в стан дар ти те се одобря ват от Междуна род ната 
фе де ра ция на сче то во ди те ли те. С оглед на то ва към настоящия 
мо мент са на ли це мно жест во ре дак ции на МОС. Послед ната 

27 Вж. Герхаурд, Н., П. Дж. Смит и др. Международни оди тор ски стан дар-
ти. С.: Икономика прес, 2009, с. 20.
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ре дак ция е в общ обем от над хи ля да стра ни ци. Постоянните про-
ме ни в съ дър жа нието на те зи пра ви ла на ла гат в про це са на при ла-
га не то на стан дар ти те за дъл жи тел но да се по соч ва изпол з ва на та 
ре дак ция. Но в ра зяс не нията от нос но при ла га не то на стан дар ти те 
из рич но се по соч ва, че вся ка от те зи ре дак ции е са мо услов но 
при ло жи ма, и то ка то се съ обра зи кон тек стът на съ от вет на та 
на ционал на прав на систе ма.28

Към настоящия мо мент в България са публи ку ва ни ня кол ко 
после до ва тел ни из да ния на МОС, ка то пре во ди те и ре дак цията на 
бъл гар ски се осъ щест вя ват с по мощ та на ИДЕС.29 Последното из-
вест но из да ние е три том но и е осъ щест ве но през 2018–2019 г. 
Достъпът до не го е въз мо жен на елек трон на та стра ни ца на 
ИДЕС.30

В ка чест во то им на пра ви ла, съ дър жа щи се в акт на меж ду-
на род на не дър жав на ор га ни за ция (МФС), МОС след ва да бъ-
дат ква ли фи ци ра ни ка то мно гостра нен до го вор на меж ду на род-
на ор га ни за ция по сми съ ла на чл. 2, ал. 1 от Закона за меж ду на-
род ни те до го во ри на Република България.31 Смисълът на ци ти ра-
на та клауза в кон тек ста на разпо ред ба та на чл. 14 от съ щия за кон 
на ла га из во да, че ка то „меж ду на ро ден до го вор“ след ва да бъ де 
опре де лен все ки акт на меж ду на род на ор га ни за ция, спря мо 
кой то Република България мо же да из ра зи „съгла сие за об-

28 Вж. Предговор към меж ду на род ни те стан дар ти за кон трол вър ху ка чест во-
то, одит, преглед, дру ги ан га жи мен ти за из ра зя ва не на си гур ност и свър за ни по 
съ дър жа ние услу ги, ци ти ран по: Ръководство по меж ду на род ни стан дар ти за 
кон трол вър ху ка чест во то, одит, преглед, дру ги ан га жи мен ти за из ра зя ва не на 
си гур ност и свър за ни по съ дър жа ние услу ги, Издание 2010 г., част I, из да ние на 
Международната фе де ра ция на сче то во ди те ли те, 2010, с. 10.

29 Вж. Становища за одит и ети ка. Издание на ИДЕС, ИФАК и Сиела, 2006; 
Ръководство по меж ду на род ни стан дар ти за кон трол вър ху ка чест во то, одит, 
преглед, дру ги ан га жи мен ти за из ра зя ва не на си гур ност и свър за ни по съ дър жа-
ние услу ги. Част I и сл., из да ние на Международната фе де ра ция на сче то во ди-
те ли те, 2010. Като ос нов ни пре во да чи от ан глийски на бъл гар ски език в две те 
ци ти ра ни из да ния са по со че ни Добринка Кръстева и Калина Найденова.

30 https://www.ides.bg/.
31 Според чл. 2, ал. 1 от Закона за меж ду на род ни те до го во ри на Република 

България (обн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2001 г.): „Законът се при ла га за все ки 
двустра нен или мно гостра нен до го вор, склю чен в пис ме на фор ма меж ду 
Република България и дру ги дър жа ви или меж ду на род ни ор га ни за ции, не за-
ви си мо от то ва да ли до го во рът се съ дър жа в един или ня кол ко свър за ни по меж-
ду си до ку мен та“.
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вър з ва не“32. В ци ти ра ния за кон е конкре ти зи ран им пе ра тив ният 
ред за сключ ва не то или за из ра зя ва нето на съгла сие за об вър з ва-
не и вли за не то в си ла на по доб ни до го во ри за Република 
България, респ. за превръ ща не то им в „част от вътреш но то пра-
во“ по сми съ ла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията.

Според чл. 5, ал. 4 от Конституцията „меж ду на род ни те до го-
во ри, ра ти фи ци ра ни по кон сти ту ционен ред, об на род ва ни и 
влез ли в си ла за Република България, са част от вътреш но то 
пра во на стра на та“. Установявайки та зи нор ма „за приз на ние“ 
или „за ва ли ди за ция“ в Конституцията ка то най-висш нор ма ти-
вен акт, за ко но да те лят из ключ ва дру ги фор ми и сред ст ва за при-
зна ва не то на ва лид ност та на пра ви ла та на меж ду на род ни те до го-
во ри.

Разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от Конституцията из чер па тел но 
из броява меж ду на род ни те до го во ри, които за дъл жи тел но след-
ва да бъ дат ра ти фи ци ра ни от Народното събра ние. Ратифи-
кацията се от ли ча ва от всич ки дру ги поз на ти и при ло жи ми фор-
ми за об вър з ва не на стра на та ни с опре де лен меж ду на ро ден до го-
вор. Всички не об хо ди ми пред постав ки за про веж да не то ѝ, как то 
и ця ла та про це ду ра по ра ти фи ка цията са уре де ни на кон сти ту-
цион но ни во. Поради йе рар хич на та обусло ве ност меж ду нор ми те 
от дейст ва ща та прав на систе ма е без спор но, че вся ка за ко но ва 
или под за ко но ва разпо ред ба, свър за на с об вър з ва не то с меж ду на-
ро ден до го вор, след ва да бъ де съ обра зе на с изиск ва нията на 
Конституцията.

Според чл. 85, ал. 1, т. 6 от Конституцията: „Народното 
събра ние ра ти фи ци ра и де нон си ра със за кон меж ду на род ни те до-
го во ри, които се от на сят до ос нов ни те пра ва на чо ве ка“. А спо-
ред чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията: „Народното събра ние ра-
ти фи ци ра и де нон си ра със за кон меж ду на род ни те до го во ри, 
които се от на сят до дейст вието на за ко на или изиск ват мер ки от 
за ко но да те лен ха рак тер за тях но то изпъл не ние“.

Доколкото чрез разпо ред ба та на чл. 9, ал. 2 дейст ва щият 
ЗНФО препра ща из ця ло към „меж ду на род ни те стан дар ти, из да-

32 Срв. чл. 2, ал. 1 и чл. 14 от Закона за меж ду на род ни те до го во ри на 
Република България.
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де ни от Международната фе де ра ция на сче то во ди те ли те чрез 
Съвета по меж ду на род ни оди тор ски стан дар ти и стан дар ти за из-
ра зя ва не на си гур ност“, е оче вид но, че те зи стан дар ти „се от на сят 
до дейст вието на за ко на или изиск ват мер ки от за ко но да те лен 
ха рак тер за тях но то изпъл не ние“ по сми съ ла на чл. 85, ал. 1, т. 7 
от Конституцията.

Наред с то ва спо ред чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 ЗНФО не-
изпъл не нието на изиск ва нията на Международните оди тор ски 
стан дар ти се ква ли фи ци ра ка то ад ми нистра тив но на ру ше ние, а 
на оди то ри те, на които е вме не но та ко ва не изпъл не ние, може да 
бъ дат на ла га ни ад ми нистра тив ни на ка за ния, вклю чи тел но и ли-
ша ва не от пра во да из вър ш ват оди тор ска дейност.33 Последното 
на ла га из во да, че как то съ дър жа нието, та ка и при ла га не то на 
Международните оди тор ски стан дар ти се от на сят до га ран ти ра ни 
от Конституцията ос нов ни пра ва в кон тек ста на чл. 85, ал. 1, т. 6 
от Конституцията. Конституционният съд из рич но от бе ляз ва, че 
в мно жест во свои ре ше ния Европейският съд по пра ва та на чо ве-
ка е приел, че ад ми нистра тив но на ка за тел но то произ вод ст во е 
при рав не но по същ ност и прав ни после ди ци на на ка за тел но то и с 
оглед на то ва в не го след ва да бъ дат съблю да ва ни пра ви ла та, 
уста но ве ни от Европейската кон вен ция за пра ва та на чо ве ка и ос-
нов ни те сво бо ди (ЕКПЧ). Самото на ка за тел но поста новле ние, 
което в хо да на ад ми нистра тив но на ка за тел но то произ вод ст во се 
из да ва от ад ми нистра тив но на каз ва щия ор ган, има ха рак те ристи-
ки те на пра во раз да ва те лен акт. В то зи сми съл разпо ред би те, съ-
дър жа щи пред постав ки те и ре да за на ла га не на ад ми нистра тив но 
на ка за ние, как ви то са ци ти ра ни те разпо ред би на ЗНФО във връз-
ка със ЗАНН, по па дат в по ле то на „на ка за тел но то об ви не ние“ 
спо ред чл. 6, § 1 ЕКПЧ.34 Разглеждани та ка, Международните 
оди тор ски стан дар ти без спор но пред ставля ват „меж ду на ро ден 
до го вор, кой то се от на ся до ос нов ни те пра ва на чо ве ка“, спо ред 
тер ми но ло гията на чл. 85, ал. 1, т. 6 от Конституцията.

33 Според чл. 110, ал. 13 ЗНФО ад ми нистра тив нона ка за тел но то произ вод ст во 
в те зи слу чаи се осъ щест вя ва по ре да на Закона за ад ми нистра тив ни те на ру ше-
ния и на ка за ния (ЗАНН).

34 Вж. ре ше ние № 6/11.11.2008 г. по к. д. № 5/2008 г. на Конституционния 
съд.
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Изложеното раз кри ва, че са на ли це две ку му ла тив но на лич-
ни ос но ва ния Международните оди тор ски стан дар ти да бъ дат ра-
ти фи ци ра ни от Народното събра ние със за кон на ос но ва ние 
чл. 85, ал. 1, т. 6 и т. 7 от Конституцията. Изборът на дру га фор ма 
за об вър з ва не или при ла га не то им са мо по си ла та на осъ щест ве но 
от за ко но ва разпо ред ба препра ща не към тех ни те пра ви ла би вляз-
ло в кон ф ликт с ци ти ра ни те разпо ред би от най-ви со ко йе рар хич-
но ни во.

Правно-тех ни чески ра ти фи ка цията на меж ду на род ни те до-
го во ри се из вър ш ва чрез приема не то на закон за ра ти фи ка ция. 
Процедурата за приема не то на по до бен за кон не се от ли ча ва ни то 
по фор ма, ни то по съ дър жа ние от про це ду ра та за приема не на 
дру ги те нор ма тив ни ак то ве, ква ли фи ци ра ни ка то „за ко ни“ от 
ЗНА.35 В хо да на приема не то на ра ти фи ка цион ния за кон би след-
ва ло да се про ве де об съж да не по съ щест во на клаузи те на под пи-
са ния меж ду на ро ден до го вор, пред мет на ра ти фи ка цион на та про-
це ду ра. Много важ на част от то ва об съж да не е свър за на с адек-
ват ност та на пре во да на по ня тийния апа рат на пре веж да ния акт.36 
Изисква се пре во дът не са мо да бъ де то чен, но и да бъ де съ обра-
зен със спе циал ния сми съл на възприети те по ня тия от дейст ва-
щи те за ко ни на стра на та.37 Посредством приема не то на ра ти фи-
ка цион ния за кон съ от вет ният меж ду на ро ден до го вор се им пле-
мен ти ра в прав на та систе ма на Република България.

35 Вж. чл. 3, ал. 1 ЗНА: „Законът е нор ма ти вен акт, кой то уреж да пър вич но 
или въз ос но ва на Конституцията об щест ве ни от но ше ния, които се под да ват на 
трай на уред ба, спо ред пред ме та или су бек ти те в един или ня кол ко ин сти ту та на 
пра во то или тех ни под раз де ле ния“.

36 Според Благой Видин в ка чест во то на из точ ни ци на меж ду на род но то пра-
во меж ду на род ни те до го во ри имат юри ди ческа си ла са мо при при ла га не то им 
на офи циал ни те ези ци, на които са склю че ни. Затова са мо осъ щест вя ва не то 
на про це ду ра та по ра ти фи ка цията чрез офи циал ния пре вод и об съж да не то 
на адек ват ност та на то зи пре вод в хо да на ра ти фи ка цията га ран ти рат тран с фор-
ма цията им в из точ ни ци на вътреш но то пра во. Вж. по ве че за то ва във: 
Видин, Бл. Проблеми на про мул га цията на меж ду на род ни те до го во ри. – 
Съвременно пра во, 1996, № 1, 47–49.

37 За не адек ват ност та на бук вал но заето то от МОС и изпол з ва но в чл. 48 
ЗНФО в неспо луч ли во пре ве де ния му ва риант по ня тие „поема не на ан га жи мент 
за фи нан сов одит“ и въз мож ности те за не го во то тъл ку ва не вж. Михайлов, О. 
Поемането на ан га жи мент за фи нан сов одит спо ред нор ма тив на та уред ба и съ-
деб на та прак ти ка. – Адвокатски преглед, 2020, № 10, с. 50 и сл.
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Обнародването на приетия за кон за ра ти фи ка ция заед но с 
тек ста на меж ду на род ния до го вор в „Държавен вест ник“ е има-
нент на част от раз глеж да на та про це ду ра. То има не са мо ва ли ди-
за цион ни, но и съ дър жа тел ни прав ни после ди ци. Както бе по со-
че но по-го ре, спо ред чл. 39, ал. 2 от Указ № 883/24.04.1974 г. за 
при ла га не то на Закона за нор ма тив ни те ак то ве нор ма тив но осъ-
щест ве но препра ща не към меж ду на ро ден до го вор е до пусти мо 
са мо ако той е об на род ван в „Държавен вест ник“. Не е за дъл жи-
тел но об на род ва не то да се про ве де в един брой на „Държавен 
вест ник“. То би могло да се ре али зи ра с про дъл же ние в раз лич ни 
броеве на вест ни ка. Според чл. 25, ал. 1 от Закона за меж ду на род-
ни те до го во ри на Република България „меж ду на род ният до го вор 
се об на род ва в „Държавен вест ник“ в 15-дне вен срок от вли за не-
то му в си ла за Република България“.

Още в на чал ния етап от своята дейност Конституционният 
съд е дал за дъл жи тел но тъл ку ва не на чл. 5, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
Конституцията по въпро си те: 1. „Международните до го во ри, 
които са приети и ра ти фи ци ра ни от Република България, но не са 
обя ве ни в „Държавен вест ник“, част ли са от вътреш но то за ко но-
да тел ст во на стра на та?“ и 2. „Международните до го во ри, ра ти-
фи ци ра ни, об на род ва ни и влез ли в си ла, част ли са и имат ли 
приори тет но зна че ние и за вътреш но то на ка за тел но за ко но да тел-
ст во...“ (респ. за административнонаказателното). За ре ша ва не то 
на те зи въпро си е обра зу ва но к. д. № 6/1992 г. на Консти-
туционния съд. Според поста но ве но то по де ло то ре ше ние 
№ 7/02.07.1992 г. на Конституционния съд, „за да ста нат част от 
вътреш но то пра во на стра на та и да се оси гу ри при ла га не то им 
при се гаш на та кон сти ту ция, е не об хо ди мо меж ду на род ни те до-
го во ри да бъ дат:

а) ра ти фи ци ра ни по кон сти ту ционен ред. Според Консти-
туцията ра ти фи ка цията е за ко но да те лен акт и се из вър ш ва със за-
кон от Народното събра ние в слу чаите по чл. 85, ал. 1;

б) об на род ва ни. Под об на род ва не на меж ду на род ни те до го-
во ри по сми съ ла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията се раз би ра об на-
род ва не то им в „Държавен вест ник“. В то зи кон текст след ва да 
се раз би ра им пе ра тив но то за дъл же ние, уста но ве но в чл. 4, ал. 1, 
т. 9 от Закона за „Държавен вест ник“, спо ред което „в офи циал-
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ният раз дел на „Държавен вест ник“ се об на род ват меж ду на род-
ни те до го во ри на Република България“;

в) влез ли в си ла за Република България. Моментът на 
вли за не то им в си ла се опре де ля в са ми те меж ду на род ни ак то ве“.

С изпъл не нието на те зи кон сти ту цион ни изиск ва ния меж ду-
на род ни те до го во ри ста ват част от вътреш но то пра во на стра на та 
и съ дър жа щи те се в тях прав ни нор ми са из точ ник на пра ва и за-
дъл же ния за су бек ти те на вътреш но то пра во. В съ от ветст вие с то-
ва Конституционният съд приема, че „меж ду на род ни те до го во ри, 
ра ти фи ци ра ни и влез ли в си ла за Република България, но не об на-
род ва ни в „Държавен вест ник“, не са част от вътреш но то пра во 
на стра на та“38.

Цитираното ре ше ние да ва окон ча те лен от го вор на поста ве-
ни те въпро си и из чер па тел но уста но вя ва фак ти ческия състав, 
чрез осъ щест вя ва не то на кой то все ки меж ду на ро ден до го вор мо-
же да ста не част от вътреш но то пра во на стра на та, ка то при до бие 
прав на си ла.

По ар гу мент от по-сил но то ос но ва ние след ва да се приеме, 
че не ра ти фи ци ра ни те и не об на род ва ни в „Държавен вест ник“ 
меж ду на род ни до го во ри, които „се от на сят до ос нов ни те пра ва 
на чо ве ка“ или „се от на сят до дейст вието на за ко на или изиск-
ват мер ки от за ко но да те лен ха рак тер за тях но то изпъл не ние“ по 
сми съ ла на чл. 85, ал. 1, т. 6 и т. 7 от Конституцията, как ви то са 
раз глеж да ни те тук Международни оди тор ски стан дар ти, съ що не 
са им пле мен ти ра ни ка то част от вътреш но то пра во на стра на та. 
Следователно до ри об стоятел ст во то, че дейст ващ за кон или от-
дел ни не го ви разпо ред би препра щат из рич но към клаузи те на те-
зи меж ду на род ни до го во ри, без да е про ве де на про це ду ра та по 
приоб ща ва не то им ка то част от вътреш но то пра во, не превръ ща 
те зи клаузи в дейст ви те лен из точ ник на пра во то, от при ло же-
нието на кой то мо гат да бъ дат из вли ча ни как ви то и да е прав ни 
после ди ци.

Предвидените в чл. 85, ал. 1, т. 6 и т. 7 от Конституцията за-
дъл жи тел ни пред постав ки спо ред мен из ключ ват въз мож ност та 

38 Вж. ПИС „Сиела“ 5.0, Актове на КС, ре ше ние № 7/02.07.1992 г. по к. д. 
№ 6/1992 г. на Конституционния съд.
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Международните оди тор ски стан дар ти да бъ дат ут вър де ни на ос-
но ва ние чл. 106 от Конституцията от Министерския съ вет на 
стра на та. Въпреки че неяс ният сми съл на чл. 106 от Конституцията 
неед нократ но е об съж дан в те орията39, в слу чая би след ва ло да се 
приеме за без спор но, че на ли чието на ос но ва ния за ра ти фи ка ция 
чрез за кон от НС из ключ ва ком пе тент ност та на Министерския 
съ вет да ут вър ди те зи меж ду на род ни ак то ве.

В то зи сми съл лип са та на дан ни от нос но ра ти фи ка цията на 
Международните оди тор ски стан дар ти, из да де ни от Между на-
родната фе де ра ция на сче то во ди те ли те чрез Съвета по меж ду на-
род ни оди тор ски стан дар ти и стан дар ти за из ра зя ва не на си гур-
ност, как то и лип са та на дан ни от нос но об на род ва не то им в „Дър-
жавен вест ник“ из ця ло ком про ме ти рат те за та за при над леж ност-
та им към прав на та систе ма, а от там – и за юри ди ческа та си ла на 
те зи стан дар ти и при ло жи мост та им ка то част от вътреш но то пра-
во на Република България.

Отделно от из ло же но то, ком про ме ти ра що за ко но съ образ-
ност та на ин сти ту ционал но то въ веж да не на те зи стан дар ти ка то 
част от бъл гар ско то вътреш но пра во, след ва да бъ де съ обра зен и 
сми съ лът на разпо ред ба та на чл. 2, ал. 1 ЗАНН. Обстоятелството, 
че спо ред та зи разпо ред ба деянията, които съставля ват ад ми-
нистра тив ни на ру ше ния, и съ от вет ни те за тях на ка за ния се опре-
де лят със за кон или указ, раз кри ва, че е на ли це не са мо фор мал-
но-йе рар хич но, но и съ дър жа тел но изиск ва не към пра ви ла та, 
нор ми ра щи ад ми нистра тив ни те на ру ше ния. Това на ла га те зи 
пра ви ла да имат съ от вет но то за прав ни те нор ми съ дър жа ние.

Правно-ло ги ческият ана лиз на раз глеж да ни те Междуна-
родни оди тор ски стан дар ти уста но вя ва, че пре иму щест ве но те не 
съ дър жат прав ни нор ми в уста но ве ния тра ди ционен сми съл. 
Рядко може да бъ дат от кри ти разпо ред би, в чието съ дър жа ние да 
бъ дат раз гра ни че ни хи по те за, диспо зи ция и санк ция. Пробле ма-
тично е да бъ де уста но ве но на ли чието на та ки ва, които може да 
бъ дат ква ли фи ци ра ни ка то им пе ра тив ни прав ни нор ми. В пре-
обла да ва ща та си част МОС не съ дър жат на пъл но опре де ле ни 

39 Вж. Конституция на Република България, Коментар. С.: Сиела, 1999, 287–
288 – Б. Баламезов, Коментар на чл. 106 от Конституцията.
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пра ви ла за по ве де ние, а на бор от мак си мал но об щи, ви на ги 
услов но при ло жи ми пре по ръ ки, които в ком пи ла ти вен по ря дък 
се опит ват да фор му ли рат ос нов ни те на ча ла и при мер ните под хо-
ди за про веж да не то на оди та.40 В ло ги чески кон текст бих ме могли 
да ги опре де лим ка то пре дел но об щи, взаимнос вър за ни си ло-
гиз ми, чиято прак ти ческа при ло жи мост е въз мож на са мо след 
до пъл ни тел на конкре ти за ция. Самите стан дар ти се са мо опре де-
лят ка то „при мер ни на со ки“ или „об щи или ос нов ни тен ден ции“, 
съз да де ни с цел под по ма га не, а не за дъл жа ва не на оди то ра.41 
Автори, които са ги изследвали детайлно, под чер та ват об стоятел-
ст во то, че изпол з ва не то им във вся ка си ту ация е „прак ти чески 
из клю че но“42 и за ви си от „про фе сионал но то виж да не на все ки 
оди тор“, как то и че стан дар ти те мо гат да бъ дат при ла га ни са мо 
към „съ щест ве ни те аспек ти“ на одит на та дейност.43 Това е та ка, 
за що то уста но ве ни те в тях изиск ва ния са об що, не ли ми та тив но 
фор му ли ра ни чрез изпол з ва не то на услов но накло не ние в аб-
страк т ни из ра зи ка то: „в ня кои слу чаи оди то рът мо же да смет не 
за не об хо ди мо“; „в хо да на оди та оди то рът мо же да раз бе ре за 
пре ценки или ре ше ния на ръ ко вод ст во то, които во дят до ин ди ка-
то ри за въз мож на пре ду бе де ност от стра на на ръ ко вод ст во то“; 
„съ от вет но на об стоятел ст ва та“, „пре це не но съ щест ве но от кло не-
ние“; „про це ду ри, как ви то са не об хо ди ми“; „оди то рът да пред-
приеме дейст вия, как ви то пре це ни за умест ни“, и дру ги по доб ни. 
Очевидно е, че та ка фор му ли ра ни, стан дар ти те не на ла гат и до ри 
не пред по ла гат ед ноз нач но стрик т но изпъл не ние, как во то 

40 Така напри мер спо ред МОС 540 – § А123 – „В ня кои слу чаи оди то рът мо-
же да смет не за не об хо ди мо да на сър чи ръ ко вод ст во то да опи ше...“. Според 
МОС 540 – § А124 – „В хо да на оди та оди то рът мо же да раз бе ре за пре ценки 
или ре ше ния на ръ ко вод ст во то, които во дят до ин ди ка то ри за въз мож на пре ду-
бе де ност от стра на на ръ ко вод ст во то“, и т.н. И два та па рагра фа са ци ти ра ни 
спо ред Ръководството по меж ду на род ни стан дар ти за кон трол вър ху ка чест во-
то, одит, преглед, дру ги ан га жи мен ти за из ра зя ва не на си гур ност и свър за ни по 
съ дър жа ние услу ги, част I, из да ние на Международната фе де ра ция на сче то во-
ди те ли те, 2010, с. 494 (пре вод Добринка Кръстева и Калина Найденова).

41 В МОС 300 се по соч ва, че то зи стан дарт „съз да ва на со ки“ за опре де ле ни 
оди тор ски дейст вия. В МОС 210 из рич но се по соч ва, че МОС „под по ма га“ 
оди то ра, а не го „за дъл жа ва“.

42 Вж. Герхаурд, Н., П. Дж. Смит и др. Цит. съч., с. 18.
43 Пак там.
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изиск ват ЗНФО и фор ми ра на та въз ос но ва на разпо ред би те му ад-
ми нистра тив на и съ деб на прак ти ка. Още по-не адек ват но е та ко ва 
изпъл не ние, респ. не изпъл не ние да се свър з ва с от дел ни тех ни 
клаузи. Изискванията на стан дар ти те са ло ги чески и съ дър жа тел-
но взаимнос вър за ни и дейст ви тел ният им сми съл мо же да бъ де 
уста но вен са мо в кон тек ста на ре ал но съ обра зе на та взаимовръз ка 
по меж ду им, която в мно го от слу чаите е из рич но ука за на44, а в 
дру ги се из веж да по тъл ку ва те лен път.

Като ви со коин те лек ту ал на дейност оди тът е въз мо жен в 
усло вията на га ран ти ра на опе ра тив на са мостоятел ност, която из-
ключ ва дог ма тич но то при ла га не на ед ни и съ щи опе ра ции във 
вся ка си ту ация. С оглед на то ва фор му ли ров ки те на ука за нията 
на стан дар ти те пре доста вят приори тет на про фе сионал на та пре-
ценка на оди то ра по сми съ ла на § 1, т. 33 ДР ЗНФО.45 В съ дър жа-
те лен аспект пра ви ла та на стан дар ти те са по-близ ки до ан гло-
аме ри кан ска та, от кол ко то до кон ти нен тал ни те прав ни систе ми и 
ако бъ дат при ла га ни дослов но, те не са мо ще за гу бят ме то до ло-
ги ческа та си на со че ност, но ня ма да са в състояние да от че тат 
всич ки на ционал ни осо бе ности на оди та, спря мо които не мо-
гат да бъ дат при ла га ни с приори тет.46 Същевременно не тряб ва да 
бъ де пре небрег ва но об стоятел ст во то, че транс на ционал ни те ком-
па нии изиск ват уни фи ка ция как то на ме ни джър ски те, та ка и на 
сче то вод ни те под хо ди. Огромно влияние вър ху те зи уни фи ка-
цион ни про це си оказ ват и во де щи те оди тор ски ком па нии, които 
съ що имат транс на циона лен ха рак тер. Представителите на те зи 

44 Вж. за всич ки: МОС 230 „Одиторска до ку мен та ция“, § 18, кой то препра ща 
към § А42–А47; § 22, б, кой то препра ща към § А55–А57, как то и § 25, кой то 
препра ща към § А60–А61.

45 Според § 1, т. 33 ДР ЗНФО: „Професионална пре ценка“ е ком пе тент но, 
адек ват но и съ от вет но на об стоятел ст ва та при ла га не на по лу че но то прак ти-
ческо обу че ние, зна нията и опи та на ре гистри ра ния оди тор в съ от ветст вие с 
оди тор ски те стан дар ти, етич ни те изиск ва ния и при ло жи ма та сче то вод на ба за 
при взе ма не то на ре ше ния при из вър ш ва не то на фи нан сов одит“.

46 Вж. т. 3 от Предговора към меж ду на род ни те стан дар ти за кон трол вър ху 
ка чест во то, одит, преглед, дру ги ан га жи мен ти за из ра зя ва не на си гур ност и 
свър за ни по съ дър жа ние услу ги. Цитирана спо ред Ръководството по меж ду на-
род ни стан дар ти за кон трол вър ху ка чест во то, одит, преглед, дру ги ан га жи мен-
ти за из ра зя ва не на си гур ност и свър за ни по съ дър жа ние услу ги, част I, из да ние 
на Международната фе де ра ция на сче то во ди те ли те, 2010, с. 10.
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ком па нии пре обла да ват и в ръ ко вод ни те ор га ни на Междуна-
родната фе де ра ция на сче то во ди те ли те, респ. и на из лъ че ния от 
нея Международен съ вет по стан дар ти те в област та на оди тор-
ска та дейност (International Auditing and Assurance Standards 
Board), кой то е на то ва рен с усъ вър шен ст ва не то на стан дар т ни те 
пра ви ла. Не е учуд ва що, че ма кар да са за мисле ни ка то уни вер-
сал но на со че ни пра ви ла, стан дар ти те са из гра де ни из ця ло вър ху 
ав то ном на та по ня тий на систе ма на ан гло-аме ри кан ско то пра во. 
По та зи при чи на обаче те не мо гат да бъ дат при ла га ни пря ко в 
усло вията на чуж ди прав ни систе ми без съ обра зя ва не то на осо бе-
ности те на сми съ ла на съ от ветст ва щи те им по ня тия.47 В кон тек-
ста на своята ме то до ло гич на на со че ност МОС не мо гат да бъ дат 
ква ли фи ци ра ни ка то „за кон“ по сми съ ла на ЗНА.48 Съдържащите 
се в тях ука за ния в пре обла да ва ща та хи по те за не пред пис ват на 
оди то ра изпъл не нието на точ но опре де ле ни, бе зал тер на тив но 
фор му ли ра ни за дъл же ния, ни то съ дър жат за дъл жи тел ни пра ви ла 
за по ве де ние как то по своя за ми съл, та ка и по пред наз на че ние. Те 
не са и дейст ващ „за кон или указ“ по сми съ ла на чл. 2 ЗАНН, кой-
то ква ли фи ци ра ка то ад ми нистра тив ни на ру ше ния са мо дея нията, 
които съставля ват не изпъл не нието на „за кон или указ“49. В то зи 
аспект не изпъл не нието на която и да е пре по ръ ка на МОС са мо 
по се бе си не би след ва ло да бъ де опре де ля но ка то ад ми нистра-
тив но на ру ше ние. В про ти во ре чие с то ва в разпо ред би те на 
чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 ЗНФО и в ад ми нистра тив но на ка за-
тел ни те съ деб ни произ вод ст ва по при ла га не то на те зи разпо ред-
би се приема, че на ру ша ва не то на което и да е изиск ва не от 
кой то и да е МОС се ква ли фи ци ра ка то ад ми нистра тив но на ру-

47 Достатъчно е да се по со чи, че в МОС за кон трол вър ху ка чест во то за фир-
ми, които из вър ш ват оди ти, по ня тието „съд руж ник“ се изпол з ва, за да оз на чи 
„вся ко фи зи ческо ли це с пра во мо щия да об вър з ва фир ма та във връз ка с изпъл-
не нието на ан га жи мент за пре доста вя не на про фе сионал ни услу ги“. Съвсем 
друг сми съл има по ня тието „съд руж ник“ спо ред бъл гар ския Търговски за кон.

48 Вж. чл. 3, ал. 1 ЗНА.
49 Според чл. 2, ал. 1 ЗАНН: „Деянията, които съставля ват ад ми нистра тив ни 

на ру ше ния, и съ от вет ни те за тях на ка за ния, се опре де лят със за кон или указ“. 
Според чл. 6 ЗАНН: „Административно на ру ше ние е то ва деяние (дейст вие или 
бездействие), което на ру ша ва уста но ве ния ред на дър жав но управле ние, из вър-
ше но е ви нов но и е обя ве но за на ка зу емо с ад ми нистра тив но на ка за ние, на ла га-
но по ад ми нистра ти вен ред“.
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ше ние, а на оди то ри те, на ру ши ли МОС, мо же да бъ дат на ла га ни 
ад ми нистра тив ни на ка за ния, вклю чи тел но и ли ша ва не от пра во 
да из вър ш ват оди тор ска дейност.50 Чрез те зи свои разпо ред би се-
га дейст ва щият ЗНФО и приета та въз ос но ва на не го прак ти ка 
пот вър ж да ват уста но ве но то от от ме не ния ЗНФО, чрез кой то бе 
въ ве де но раз би ра не то, че кон ста ти ра но не изпъл не ние на изиск ва-
нията на които и да са от дел ни клаузи от МОС след ва да бъ де 
ква ли фи ци ра но ка то изпъл ни тел но деяние, пред ставля ва що из-
вър ш ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние. Изцяло в то зи сми съл 
е и кон стант на та прак ти ка на Комисията за публи чен над зор над 
ре гистри ра ни те оди то ри (КПНРО). За то зи ад ми нистра ти вен ор-
ган ад ми нистра тив но на ру ше ние пред ставля ва неспаз ва не то 
на което и да е изиск ва не на МОС.51 В хо да на своята ад ми-
нистра тив нона каз ва ща дейност КПНРО не по соч ва ко га и по ка-
къв на чин МОС са ста на ли част от вътреш но то пра во на стра на та, 
не раз гра ни ча ва им пе ра тив ни те от диспо зи тив ни те пра ви ла в те-
зи ак то ве, ни то указ ва при ло же на та ре дак ция. Комисията не е 
склон на да обос но ва ва как точ но на ру ша ва не то на от дел на разпо-
ред ба на МОС е повлияло небла гоприят но вър ху за ко но съ образ-
ност та на ра бо та та на опре де лен ре гистри ран оди тор. Много 
често за ад ми нистра тив ния ор ган е доста тъч на кон ста та цията на 
са мо то не изпъл не ние на да ден стан дарт, без да се из след ва 
конкрет ният ре зул тат, произ ти чащ от то ва.52 Същевременно и 
при дейст вието на МОС съ щест ву ват мно жест во, а не един приз-

50 Макар чрез пър ва та от две те хи по те зи, съ дър жа щи се в разпо ред би те на 
чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 110, ал. 2, т. 1 ЗНФО, за ко но да те лят да е въ вел смисло ва 
раз ли ка меж ду фак ти чески те съста ви, свър за на с уста но вя ва не на на ли чието на 
отри ца тел ни после ди ци, които неспаз ва не то на МОС е обусло ви ло в дейност та 
на оди то ра, в прак ти ка та то ва изиск ва не ре ал но не се при ла га. В пот вър ж де ние 
на то ва вж. ре ше ние № 296819/18.12.2017 г. по а. н. х. д. № 11690/2017 г. на 
Софийския ра йо нен съд и ре ше ние № 368379/22.03.2018 г. по а. н. х. д. 
№ 11691/2017 г. на СРС.

51 Изцяло в то зи сми съл са кон ста та циите на КПНРО при из да ва не то на Акт 
за уста но вя ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние № 4/16.09.2020 г.; Акт за уста-
но вя ва не на ад ми нистра тив но на ру ше ние № 5/16.09.2020 г.; Акт за уста но вя ва-
не на ад ми нистра тив но на ру ше ние № 6/16.09.2020 г.; Акт за уста но вя ва не на 
ад ми нистра тив но на ру ше ние № 7/16.09.2020 г.

52 Вж. ре ше ние № 368379/22.03.2018 г. по а. н. х. д. № 11691/2017 г. на 
Софийския ра йо нен съд; ре ше ние № 296819/18.12.2017 г. по а. н. х. д. 
№ 11690/2017 г. на СРС.
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нат от за ко на под ход за про веж да не то и из вър ш ва не то на за ко но-
съ обра зен одит. Признатата от за ко на оди тор ска „про фе сионал на 
пре ценка“53 не е ни що дру го ос вен га ран ти ра на от за ко на въз мож-
ност за сво бод но при ла га не на зна нията и уме нията на оди то ра 
при съ от вет но то съ обра зя ва не на конкрет ни те об стоятел ст ва. В 
то зи кон текст въз ди га не то в ад ми нистра тив но на ру ше ние на 
неспаз ва не то на аб страк т ни, из ве де ни из вън кон тек ста на за да чи-
те на конкрет ния одит „изиск ва ния на при ло жи ми те оди тор ски 
стан дар ти“54, които спо ред КПНРО след ва да бъ дат при ла га ни аб-
со лют но дослов но под страх от ад ми нистра тив нона ка за тел на от-
го вор ност, из глеж да юри ди чески не из дър жа но и прак ти чески не-
изпъл ни мо.

Описаното до тук на ла га из во да, че Международните оди-
тор ски стан дар ти, към които препра ща дейст ва щият ЗНФО, все 
още не са ре ал на част от вътреш но то пра во на Република 
България. Ясно бе уста но ве но, че в кон тек ста на на лич ни те 
изиск ва ния от най-ви сок йе рар хи чен по ря дък ре фе рен цията на 
за ко на са ма по се бе си не е доста тъч на за инкор по ри ра не то на 
изиск ва нията на стан дар ти те ка то част от бъл гар ска та прав на 
систе ма. Според образ ния из раз на Р. Ташев прав на та систе ма 
пред ставля ва пи ра ми да от йе рар хич но построени нор ми със за-
дъл жи те лен ха рак тер.55 За да при до бие ка чест во то „за дъл жи тел-
ност“, вся ка нор ма след ва да бъ де въ ве де на в систе ма та по уста-
но ве ния за то ва ред. В слу чая то зи ред е уста но вен от „нор ми те за 
приз на ние“ или „ва ли ди за ция“, как ви то са чл. 5, ал. 4 и чл. 85 от 
Конституцията. Поради то ва, че спря мо Международните оди-
тор ски стан дар ти изиск ва нията на те зи нор ми не са спа зе ни, то и 
въ веж да не то в бъл гар ска та прав на систе ма не е над леж но осъ-
щест ве но. Като после ди ца от то зи про пуск ка чест во то „за дъл жи-
тел ност“ е все още непри същ за Международните оди тор ски 
стан дар ти атри бут. От ед на стра на, те зи стан дар ти без спор но са 
из точ ник на зна ния и уме ния, не об хо ди ми за про веж да не то на 
одит на та дейност. От дру га стра на, по ра ди непро веж да не то на 

53 Вж. § 1, т. 33 ДР ЗНФО.
54 Вж. чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 110, ал. 2, т. 1 от дейст ва щия ЗНФО.
55 Ташев, Р. Обща те ория на пра во то. С.: Сиби, 2004, с. 19.
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им пе ра тив на та про це ду ра по ра ти фи ка цията им те не са „из точ-
ник на на ционал но то пра во“ и не разпо ла гат с дейст ви тел на юри-
ди ческа си ла.56 С то ва кон ста ти ра ме твър де се риоз на не уста но-
ве ност и не опре де ле ност в регла мен та цията на важ ни об щест ве-
ни от но ше ния. На прак ти ка все ки оди тор би мо гъл да съ обра зя ва 
дейст вията си с уста но ве ни те в раз гле да ни те стан дар ти изиск ва-
ния, но от непри ла га не то им не би след ва ло да произ ти чат как ви-
то и да са прав ни после ди ци, вклю чи тел но и със санк ционен ха-
рак тер.

Следователно по настоящем Международните оди тор ски 
стан дар ти при те жа ват юри ди ческо би тие, но не и юри ди ческа 
си ла. Установената прак ти ка те зи стан дар ти да се възприемат ка-
то при ло жим нор ма ти вен акт и при кон ста ти ра не на не изпъл не-
ние на тех ни разпо ред би за то ва да се на ла гат ад ми нистра тив ни 
на ка за ния про ти во ре чи на изиск ва нията на Конституцията. 
Прилагането им без про ве де на ра ти фи ка ция не мо же да бъ де 
оправ да но с ни как ви съ обра же ния за це ле съ образ ност, спе циали-
за ция, обем или об щопри ло жи мост. Когато уста но вя ват за дъл жи-
тел на та уред ба на при съ еди ня ва не то към меж ду на ро ден до го вор 
чрез ра ти фи ка цията му, ни то Конституцията, ни то Законът за 
меж ду на род ни те до го во ри на Република България въ веж дат из-
клю че ния, произ ти ча щи от естест во то, съ дър жа нието или го ле-
мия обем на ре ци пи ра ни те пра ви ла. Специализираният ха рак тер 
на клаузи те (разпоредбите), съставля ва щи съ дър жа тел на та част 
на те зи ука за ния, съ що не мо же да бъ де раз глеж дан ка то ос но ва-
ние за непри ла га не на пра ви ла та на ра ти фи ка цията.

Така ста ва ме сви де те ли на аб сур ден ре зул тат – без спор но за-
дъл жи тел но то не се при ла га за смет ка на не за дъл жи тел но то.

56 Относно сми съ ла и зна че нието на прав ния ин сти тут „из точ ник на пра во то“ 
вж. Бержел, Ж. Обща те ория на пра во то. С., 1993, с. 65; Ташев, Р. Цит. съч., 
с. 19 и сл.


