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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н
за държавния вътрешен финансов контрол



Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда статута и функциите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, наричана по-нататък “агенцията”, принципите, обхвата и осъществяването на държавния вътрешен финансов контрол, системите за финансово управление и контрол, вътрешния одит в бюджетните организации, дейността по сертифициране и държавната финансова инспекция.
Чл. 2. Основна цел на държавния вътрешен финансов контрол е осигуряването на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност в публичния сектор.
Чл. 3. Държавният вътрешен финансов контрол се ръководи от принципите за законност и обективност.

Глава втора
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Чл. 4. (1) Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол е администрация към министъра на финансите и е юридическо лице на бюджетна издръжка.  Към агенцията има регионални звена.
(2) Структурата, численият състав на агенцията,  районите на действие на регионалните звена, функциите на директора на агенцията и на директорите на регионалните звена се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 5. Органи на агенцията са директорът и заместник-директорът, директорите на регионалните звена, вътрешните одитори и финансовите инспектори.  
Чл. 6. (1) Агенцията се представлява и ръководи от директор, който се назначава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя по трудово правоотношение за срок 4 години без ограничения в броя на преназначаванията.
(2) Директорът на агенцията се освобождава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя преди изтичането на срока по ал. 1:
1. по негова писмена молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца;
3. когато е осъден за умишлено престъпление от общ характер или е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
4. при грубо или системно нарушаване на този закон или на нормативните актове по прилагането му;
5. при системно неизпълнение на задълженията си.
(3) Заместник-директорът на агенцията е служител по трудово правоотношение, който се назначава и освобождава от директора съгласувано с министъра на финансите.
(4) Директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица назначават и освобождават от длъжност другите органи и служителите на агенцията. 
Чл. 7. (1) Агенцията изпълнява следните функции:
1. планира, ръководи и отчита дейността по вътрешен одит, извършван от вътрешните одитори от агенцията;
2. разработва проекти на актовете по чл. 23, ал. 1;
3. дава методически указания за осъществяването на вътрешен одит и изготвя обобщен годишен доклад за вътрешния одит в бюджетните организации;
4. планира, ръководи и отчита дейността на държавната финансова инспекция;
5. организира обучение с цел повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори, финансовите инспектори и другите служители на агенцията;
6. осъществява дейността по сертифициране на сметките на функционалните структури, които се разпореждат със средства от фондове и програми на Европейския съюз, и изготвя годишно удостоверение и доклад;
7. осъществява контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки;
8. осъществява взаимодействие и обменя информация с други държавни органи; 
9. сътрудничи с финансово-контролните органи и организации на други държави и на Европейския съюз.
(2) Органите на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи и на агенцията си оказват съдействие при упражняване на своите правомощия въз основа на съвместни  споразумения.
(3) Информация, свързана с осъществяването на инспекционната дейност на агенцията, може да се дава от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица само след приключване на проверките. 
(4) Агенцията представя годишен отчет за резултатите от своята дейност чрез министъра на финансите пред Министерския съвет.
Чл. 8. (1) Директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица могат да назначават за сметка на агенцията вещи лица при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. 
(2) Въз основа на писмено искане от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица банките са длъжни да предоставят сведения за броя и номерата на всички съществуващи и закрити сметки на проверяваните организации и лица и на лицата по чл. 50, а при условията на чл. 52, ал. 5 от Закона за банките – и за движението по тези сметки. 
(3) Правомощието по ал. 2 и правата по чл. 71 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа могат да се упражняват само във връзка с осъществяването на държавната финансова инспекция. 
Чл. 9. (1) В агенцията се назначават само дееспособни български граждани, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
(2) По предложение на директора на агенцията министърът на финансите или упълномощени от него длъжностни лица определят органите и служителите, които имат право на добавка за работа в агенцията, както и индивидуалния й размер. 
(3) Средствата по ал. 2 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в закона за държавния бюджет за съответната година.
Чл. 10. Агенцията задължително застрахова органите на агенцията и служителите, определени с правилника за прилагане на закона, със застраховките "Живот" и "Злополука" за сметка на своя бюджет.
Чл. 11. (1) Вътрешните одитори, финансовите инспектори и вещите лица, назначени от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица, са длъжни да си направят отвод, когато през последните 
3 години:
1. са работили към одитираната или проверяваната организация или лице;
2. са участвали в ръководствата на организациите и/или лицата по т. 1;
3. имат личен интерес от одитираната или инспектираната дейност;
4. техен съпруг, роднина по права линия без ограничения, а по съребрена линия или по сватовство - до четвърта степен включително, са работили като отчетници или в ръководството на одитираната или проверяваната организация или лице.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено от вътрешния одитор, финансовия инспектор или вещото лице. Преценката за наличие на личен интерес се прави от директора на агенцията.


Глава трета
СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 12. Ръководителите на бюджетните организации са отговорни за изграждането и ефективното функциониране на системи за финансово управление и контрол в ръководените от тях организации в съответствие с изискванията на този  закон и при спазване на принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност.
Чл. 13. (1) Системите за финансово управление и контрол са съвкупност от политики и процедури, въведени от ръководителя с цел да се осигури законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично функциониране на организацията и постигане на целите й.
(2) Ръководителят изгражда системите за финансово управление и контрол по начин, който осигурява проследимост на процесите в организацията.
Чл. 14. (1) Ръководителят определя целите на организацията, идентифицира рисковете за постигането им и въвежда контролни механизми. 
(2) Основните контролни механизми са  предварителният контрол, системата на двойния подпис и процедурите за текущ и последващ контрол.
Чл. 15. (1) Ръководителят задължително въвежда процедури за упражняване на предварителен контрол по смисъла на този закон.
(2) Предварителният контрол е контрол за законосъобразност и се извършва преди поемането на финансови задължения, включително свързаните с управление и/или разпореждане с имущество, както и преди извършването на разходи.
(3) При упражняването на предварителен контрол се одобряват или отхвърлят предложения на ръководителя за поемане на финансови задължения и/или за извършване на разходи.
(4) При несъгласие на ръководителя с произнасянето на лицето, упражняващо предварителен контрол, той може да поеме задължението и/или да извърши разхода, след като се мотивира писмено.
(5) Извършването на предварителен контрол задължително се документира.
Чл. 16. (1) Предварителният контрол се извършва от финансов контрольор или от друго лице, на което е възложено изпълнението на тази функция. Те трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни български граждани, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
2. да имат завършено висше икономическо образование или юридическо образование с придобита правоспособност, образователно-квалификационна степен и стаж съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
(2) Лицата, които извършват предварителен контрол по този закон, не могат да съвместяват контролните си функции с функция по разпореждане с бюджетни кредити и средства по фондове и програми на Европейския съюз.
Чл. 17. При изпълнение на служебните си задължения лицата, които упражняват предварителен контрол, имат право да изискват и да  получават цялата информация и всички необходими документи за осъществяване на дейността им, включително електронни. По своя преценка те могат да правят и проверки на място.
Чл. 18. (1) Системата на двойния подпис е задължителна процедура, при която поемането на всяко финансово задължение, включително свързано с управлението и/или разпореждането с имущество, както и извършването на всеки разход не могат да се осъществят без подписите на ръководителя и главния счетоводител или на друго лице, отговорно за счетоводните записвания.
(2) Правомощията по ал. 1 могат да бъдат възлагани и на други лица.
Чл. 19. (1) Текущият и последващият контрол се уреждат от ръководителя по начин, който отразява спецификите на организацията.
(2) Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи организират ревизионни дирекции за финансов контрол върху дейността на подчинените им структури.
(3) Дейността на ревизионните дирекции по ал. 2 не изключва упражняването на контрол по глави четвърта и шеста.
Чл. 20. Министърът на финансите дава методически указания във връзка с подобряване функционирането на системите за финансово управление и контрол.  
	

Глава четвърта
ВЪТРЕШЕН ОДИТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 21. (1) Вътрешният одит е независима, обективна, оценъчна и консултантска функция, чието предназначение е подобряване дейността на одитираната организация и на ръководството й за постигане на целите.  
(2) При вътрешния одит се оценяват системите за финансово управление и контрол и се изразява независимо и обективно мнение за съответствието на дейността  на организацията с принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност.
(3) При вътрешния одит ръководителят на организацията може да бъде консултиран по всички въпроси, свързани с управлението.
Чл. 22. Вътрешният одит се прилага във всички бюджетни организации и обхваща всички техни дейности и структури.
Чл. 23. (1) Вътрешният одит се извършва по стандарти и при спазване на етичен кодекс и харта, разработени в съответствие с международно признатите стандарти.
(2) Актовете по ал. 1 се издават от министъра на финансите.
(3) Вътрешният одит се осъществява и въз основа на методология, издадена от директора на агенцията.   
Чл. 24. (1) Вътрешният одит включва: планиране, извършване на фактически проверки, докладване и последващи действия за проследяване изпълнението на  дадените препоръки. 
(2) Резултатите от извършения вътрешен одит се докладват на ръководителя на организацията, който осигурява изпълнението на препоръките.
Чл. 25. (1) Вътрешният одит се извършва от вътрешни одитори, които са функционално независими и не могат да изпълняват други дейности в одитираната организация.
(2) Вътрешните одитори изпълняват функциите си по трудово или по служебно правоотношение и трябва да отговарят на следните изисквания:  
1. да са дееспособни български граждани, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
2. да имат завършено висше икономическо образование на образователно-квалификационна степен “магистър” или юридическо образование с придобита правоспособност.
Чл. 26. (1) Вътрешният одитор има право на достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото му на достъп при спазване на принципа “необходимост да се знае”, както и до всички документи, включително електронни, които се съхраняват в одитираната организация и са необходими за постигане целите на одита. По своя преценка вътрешният одитор може да прави и проверки на място. 
(2) Вътрешният одитор има право да извършва насрещни проверки в структури извън одитираната организация с цел събиране на информация и документи, необходими във връзка с одита. 
(3) При възникване на необходимост от използване на специални знания  и умения в хода на извършване на одита вътрешният одитор може да поиска назначаване на експертиза. 
Чл. 27. (1) Вътрешните одитори са длъжни да не разгласяват и да не предоставят информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на функциите им, освен в случаите, предвидени в закон.
(2) Вътрешният одитор изготвя и представя на ръководните органи на одитираната организация и в агенцията годишен доклад за дейността си, в който се отразяват и предприетите действия по направените препоръки. 
Чл. 28. Ръководството и другите длъжностни лица в одитираната организация са длъжни да оказват съдействие на вътрешния одитор при изпълнение на функциите му и нямат право да се позовават на своя или на чужда  търговска тайна.
Чл. 29. (1) За подпомагане осъществяването на функцията по вътрешен одит и за осигуряване на ефективността й в одитираните организации  могат да се създават консултативни съвети. 
(2) В съветите по ал. 1 се включват ръководителят на организацията, други длъжностни лица с ръководни функции и вътрешният одитор. За  участие в работата на консултативния съвет могат да бъдат привличани и експерти от одитираната организация. 
Чл. 30. (1) Функцията по вътрешен одит в бюджетните организации с изключение на органите на съдебната власт се осъществява от вътрешни одитори от агенцията, определени със заповед от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица. 
(2) Вътрешният одит, осъществяван от органите на агенцията, се извършва на планова основа, като резултатите от него се докладват на директора на агенцията.


Глава пета
СЕРТИФИКАЦИЯ

Чл. 31. (1) Дейността по сертифициране на сметките на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на Европейския съюз, се извършва от одитори на агенцията.
(2) Дейността по ал. 1 се ръководи и контролира от директора на агенцията.
Чл. 32. Дейността по сертифициране се осъществява в съответствие с международно признати одиторски стандарти. 
Чл. 33. При одита за сертифициране на сметките на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на Европейския съюз, се проверяват:
1. точността, верността и пълнотата на годишните сметки на одитираните функционални структури и евро сметката;
2. адекватността на системите за управление и контрол на одитираните функционални структури по отношение на способността им да осигурят съответствие на разходите с условията по международните  споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна;
3. съществуването и коректността на националното съфинансиране.
Чл. 34. При осъществяване на дейността по сертифициране одиторите от агенцията се ползват с правата по чл. 26 и имат задълженията по чл. 27, ал. 1. 
Чл. 35. (1) За извършения одит се изготвят одитен доклад и сертификат, в които са представени резултатите и заключенията от цялостната одиторска дейност. 
(2) Одитният доклад и сертификатът по ал. 1 се представят на съответния компетентен орган, определен съгласно подписаните международни споразумения.
Чл. 36. Структурата и съдържанието на одитния доклад и на сертификата се определят от международните споразумения за получаване на средства от Европейския съюз, по които Република България е страна.


Глава шеста
ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Раздел I
Обхват и принципи на държавната финансова инспекция. Правомощия на финансовите инспектори

Чл. 37. (1) Държавната финансова инспекция обхваща финансовата и стопанската дейност  на:
1. бюджетните организации с изключение на органите на съдебната власт;
2. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
3. търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала независимо от размера му, както и юридическите лица, чиито задължения са гарантирани с държавно или общинско имущество; 
4. търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота юридическо лице, в което държавата или общината притежава блокираща квота;
5. лица, финансирани със средства от републиканския бюджет или от общинските бюджети, както и по програми на Европейския съюз; 
6. лица, за които в специален закон е предвидено, че подлежат на финансова инспекция.
(2) Дейността на лицата по ал. 1, т. 5 се проверява само по отношение на средствата, получени от посочените източници, с цел защита на финансовите интереси на държавния бюджет, общинските бюджети и общия бюджет на Европейските общности.
Чл. 38. При осъществяване на инспекционната дейност се спазват както принципите по чл. 3, така и следните принципи: 
1. служебно начало – установяване по инициатива на финансовите инспектори на всички факти и обстоятелства, свързани с проверяваната организация или лице;
2. конфиденциалност – неразгласяване и непредоставяне на информация, станала известна на финансовите инспектори при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен когато това е предвидено в закон; 
3. внезапност – извършване на инспекционната дейност без предварително уведомяване на проверяваната организация или лице.  
Чл. 39. Основните задачи на държавната финансова инспекция са:
1. извършване на проверки по отношение на финансовата и стопанската дейност на организациите и лицата по чл. 37, ал. 1 с цел да бъде установено  съответствието й с изискванията на нормативните актове;
2. разкриване и предотвратяване вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 37, ал. 1;
3. възстановяване вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2, а по т. 3 - когато участието на държавата или на община в капитала е над 50 на сто; 
4. установяване и санкциониране на извършени административни нарушения, когато това е предвидено в закон или друг нормативен акт;
5. прилагане на последващите мерки, предвидени в закона. 
Чл. 40. (1) Държавната финансова инспекция проверява:
1. спазването на нормативните актове, уреждащи финансовата и стопанската дейност на проверяваната организация или лице;
2. законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на имуществото на проверяваната организация или лице;
3. организацията, законосъобразността и достоверността на водената счетоводна отчетност;
4. изпълнението на задълженията към държавния бюджет, общинските бюджети, извънбюджетните сметки и фондовете;
5. спазването на процедурите за  възлагане на обществени поръчки.
(2) Инспекционната дейност се осъществява въз основа на годишен план и по сигнали, постъпили във връзка с дейността на субектите от обхвата на държавната финансова инспекция.
Чл. 41. Държавната финансова инспекция се осъществява от финансови инспектори от агенцията.
Чл. 42. Финансовите инспектори изпълняват функциите си по служебно правоотношение и трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни български граждани, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
2. да имат завършено висше икономическо образование на образователно-квалификационна степен “магистър” или юридическо образование с придобита правоспособност;
3. да имат стажа по специалността, предвиден с устройствения правилник на агенцията. 
Чл. 43. При изпълнение на служебните си задължения финансовите инспектори имат право:
1. на достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото им на достъп, при спазване на принципа “необходимост да се знае”, както и до всички документи, включително електронни, които се съхраняват в проверяваната организация или лице и са необходими във връзка с инспекционната дейност;
2. да извършват проверки на място; 
3. на свободен достъп до служебните помещения и документацията на проверяваната организация или лице;
4. да проверяват активите и пасивите, изградената счетоводна система, информационните системи и всички документи, включително електронни, които имат значение за инспекционната дейност;
5. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица документи, заверени копия от документи, сведения и справки във връзка с осъществяването на инспекционната дейност;
6. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица декларации за всички банкови сметки в страната и в чужбина;
7. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица писмени обяснения във връзка с осъществяването на инспекционната дейност;
8. да изискват заверени копия от документи, сведения и справки от юридически лица и еднолични търговци извън проверяваната организация или лице, както и да извършват насрещни проверки в тях, които имат значение за осъществяването на инспекционната дейност; 
9. да се запознават с разрешение на съда и на органите на досъдебното производство със следствените и другите материали, които имат значение за инспекционната дейност;
10. да прекратяват достъпа на материалноотговорните лица до проверяваните каси, складове и други обекти чрез запечатването им в присъствието на длъжностно лице от проверявания обект;
11. да съставят актове за установяване на административни нарушения и актове за начет.
Чл. 44. При изпълнение на служебните си задължения финансовите инспектори са длъжни да се легитимират със служебна карта и заповед за възлагане на финансова инспекция. 
Чл. 45. (1) Всички длъжностни лица са длъжни:
1. да оказват съдействие и да не възпрепятстват финансовите инспектори при изпълнение на функциите им;
2. да осигуряват свободен достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до цялата документация, необходима във връзка с осъществяване на инспекционната дейност;
3. да предоставят в определените от финансовите инспектори срокове документи, заверени копия от документи, сведения, справки, декларации за банковите сметки и писмени обяснения.
(2) Длъжностните лица нямат право да се позовават пред финансовите инспектори на своя или чужда търговска тайна. 
Чл. 46. Държавната финансова инспекция се извършва чрез проверки и въз основа на заповед на директора на агенцията или на упълномощени от него длъжностни лица, която не подлежи на обжалване. 
Чл. 47. (1) За резултатите от извършената инспекционна дейност се изготвя доклад, който съдържа направените констатации по всички извършени проверки, подкрепени с доказателства.
(2) Докладът се представя на ръководителя на проверяваната организация или лице за писмено становище в 14-дневен срок от връчването. 
(3) При условията и по реда на ал. 2 за становище се предоставят копия от съответните констатации от доклада и доказателствата към тях и на други лица, чиято дейност е била обект на проверка от страна на финансовите инспектори и за които е установено, че са извършили нарушения.
(4) Финансовият инспектор, извършил проверката, се произнася по  постъпилите становища по ал. 2 и 3 с мотивирано писмено заключение в 
14-дневен срок. Този срок тече от изтичането на срока по ал. 2. 
(5) Заключението се предоставя на ръководните органи на проверяваната организация или лице и става неразделна част от доклада.

Раздел II
Имуществена отговорност

Чл. 48. (1) За противоправно причинени вреди на организациите или лицата по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2, както и на лицата по т. 3, когато участието на държавата или на община в капитала е над 50 на сто, установени при осъществяването на инспекционна дейност, които вреди са пряка и непосредствена последица от поведението на виновните лица, те носят имуществена отговорност, когато:
1. вредата е причинена умишлено, или
2. вредата е от липси, или
3. вредата е причинена не при или по повод изпълнение на служебните задължения.
(2) Длъжностните лица, които са разпоредили или допуснали незаконни плащания, носят имуществена отговорност за това, което лично са получили в резултат на тези плащания.
(3) Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарят солидарно.
(4) Лицата, получили нещо без правно основание или по дарение в резултат от действието на причинителя на вредата, дължат връщането му.
(5) Лицата по ал. 4 отговарят солидарно с причинителя на вредата до размера на полученото.
Чл. 49. (1) Когато са налице условията за търсене на имуществена отговорност по чл. 48, ал. 1, финансовите инспектори съставят акт за начет.
(2) В случаите по чл. 48, ал. 2 акт за начет се съставя само ако са налице  предпоставките на чл. 48, ал. 1.
(3) По съставените актове за начет виновните лица дават писмени обяснения в срок, определен от финансовия инспектор, който не може да бъде по-кратък от 14 дни след връчването на акта.
(4) По дадените обяснения финансовите инспектори се произнасят с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок след получаване на обясненията по ал. 3.
(5) Фактическите констатации в акта за начет трябва да бъдат подкрепени с доказателства и се считат за истински до доказване на противното.
Чл. 50. Към имуществена отговорност по този закон могат да бъдат привличани лицата, които:
1. събират, съхраняват, разходват или отчитат имущество;
2. упражняват контрол върху лицата по т. 1;
3. управляват или се разпореждат с имущество;
4. са посочени в чл. 48, ал. 4.
Чл. 51. Размерът на вредата се определя по по-високата измежду пазарната цена или отчетната стойност към деня на причиняването й, а когато той не може да бъде  установен - към деня на  откриване на вредата. 
Чл. 52 Вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия централен курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването.
Чл. 53. Отговорните за причиняването на вредата лица дължат законна лихва от деня на причиняването й, а ако той не може да се установи - от деня на откриването й до деня на възстановяването на вредата.
Чл. 54. (1) Имуществената отговорност, включително лихвите, се погасяват с изтичане на 5-годишна давност от деня на причиняването на вредата, а ако това не може да се установи - от деня на откриването й.
(2) Давността по ал. 1 освен при условията на Закона за задълженията и договорите се прекъсва и със съставянето на акт за начет.
(3) Независимо от спирането и прекъсването на давността имуществена отговорност не се търси, ако са изтекли 10 години от причиняването на вредата.
Чл. 55. (1) Съставените актове за начет се разглеждат от съда по реда на глава тридесет и първа "Производство по финансови начети" от Гражданския процесуален кодекс.
(2) Организациите и лицата по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2, а по т. 3 – когато участието на държавата или общината в капитала е над 50 на сто, не могат да правят отказ от иска по акта за начет, включително за лихвите.
Чл. 56. Разпоредбите на този раздел се прилагат и от ревизионните дирекции по чл. 19, ал. 2.

Раздел III
Последващи мерки

Чл. 57. Когато при извършването на инспекционна дейност се установят нарушения на нормативни актове, директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица могат:
1. да дават задължителни писмени предписания на ръководните органи на проверяваната организация или лице за преустановяване извършването на нарушенията и/или за отстраняване на вредните последици от тях;
2. да правят предложения пред компетентните органи за спиране на действията, които водят до извършване на нарушения или до причиняване на вреди на проверяваните организации и лица; 
3. да правят предложения пред компетентните органи за отменяне на незаконни актове на ръководители на проверяваните организации и лица; 
4. да предлагат търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност по съответния ред;
5. да предлагат на министъра на финансите да преустанови трансфера на определените с годишния закон за държавния бюджет субсидии или да блокира сметките на бюджетни организации.
Чл. 58. При установени административни нарушения, за които финансовите инспектори от агенцията не са оправомощени да съставят актове за установяването им, съответните констатации от доклада заедно с приложенията към тях се изпращат на компетентните органи.
Чл. 59. При наличие на данни за престъпление съответните части от доклада по чл. 47, ал. 1 заедно с доказателствата към тях се изпращат на органите на прокуратурата. 

Чл. 60. Агенцията уведомява компетентните органи за  задълженията на проверяваните организации и лица към държавния бюджет, общинските бюджети, извънбюджетните сметки и фондовете, установени при извършване на финансовата инспекция.
Чл. 61. (1) За резултатите от извършената инспекционна дейност на лицата по чл. 37, ал. 1, т. 1 се изпраща информация на непосредствено горестоящия разпоредител.
(2) За резултатите от извършената инспекционна дейност на лицата по чл. 37, ал. 1, т. 2 и 3 се изпраща информация на органа, упражняващ правата на собственост на държавата или общината в проверяваното лице.
(3) За резултатите от извършената инспекционна дейност на търговските дружества по чл. 37, ал. 1, т. 4 се изпраща информация на юридическото лице, което притежава блокираща квота в капитала. 
(4) Когато е извършена финансова инспекция на търговско дружество, намиращо се в производство по несъстоятелност или ликвидация, докладът се изпраща на органа, упражняващ правата на собственост на държавата или общината. 


Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 62. (1) За нарушенията, установени при извършването на инспекционна дейност, виновните длъжностни лица, ако деянието не съставлява престъпление, се наказват, както следва: 
1. за нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт - с глоба от 100 до 1000 лв.; 
2. за неосигуряване на свободен достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до цялата документация, необходима във връзка с осъществяване на инспекционната дейност – с глоба от 100 до 1000 лв.;
3. за непредставяне в сроковете, определени от финансовите инспектори, на документи, заверени копия от документи, сведения, справки, декларации за банковите сметки и писмени обяснения  - с глоба от 100 до 
300 лв.;  
4. за представяне на неточни сведения, справки, декларации, документи и заверени копия от документи - с глоба от 100 до 400 лв.;  
5. за други форми на възпрепятстване на финансовите инспектори при изпълнение на функциите им  - с глоба от 100 до 1000 лв.;
6. за неизпълнение на задължителните писмени предписания по 
чл. 57, т. 1  – с глоба от 100 до 1000 лв.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 на лицата по чл. 37, ал. 1, т. 2-6  се налага и имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.  
(3) За нарушенията по ал. 1, т. 1 и 6, установени при извършването на насрещни проверки в хода на финансовата инспекция, не се търси административнонаказателна отговорност от лицата - обект на насрещна проверка.
Чл. 63. Орган или служител на агенцията, който наруши или не изпълни свое служебно задължение, или превиши правата си, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
Чл. 64. (1) Нарушенията по чл. 62 се установяват с актове, съставени от финансовите инспектори, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) За нарушенията по чл. 62, ал. 1, т. 1, установени от органите на ревизионните дирекции към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, актовете се съставят от тези органи, а наказателните постановления се издават от съответния министър или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) За нарушения по чл. 63 актовете се съставят от длъжностно лице от Централното управление на агенцията, определено от директора на агенцията, който издава наказателните постановления. 
(4) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 65. Глобите и имуществените санкции, наложени по този закон, се събират по реда на Данъчния процесуален кодекс.




ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Бюджетни организации” са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват в консолидираната фискална програма, включително разпоредителите със средства по програми на Европейския съюз. 
2. "Блокираща квота" е участие на държавата или общината в капитала на търговско дружество в размер не по-малко от 34 на сто или такова участие, което им осигурява възможността да осуетят неприемливи за тях решения относно увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, изменение или допълнение на устава или учредителния договор.
3. “Гарантирани с държавно или общинско имущество" са всички задължения на юридически лица, в полза на които са поети гаранции със средства от държавния или общинския бюджет, включително със средства на централизирани фондове, както и със средства и имущество на юридически лица с над 34 на сто държавно или общинско участие в капитала им.
4. “Добро финансово управление” е управленският процес, целящ максимално оползотворяване на ресурсите и организиране на дейностите по начин, който позволява постигане целите на организацията при спазване принципите на ефективност, ефикасност и икономичност.
5. “Ефикасност" е степента на постигане на целите при съпоставяне на очаквания и действителния резултат от дейността.
6. “Ефективност" е съотношението между действителния резултат и средствата, използвани за постигането му.
7. “Икономичност" е свеждането до минимум на разходите за придобиване на ресурси, необходими за осъществяването на дейността, при спазване на изискванията за качество, като ресурсите се придобиват своевременно и в необходимото количество. 
8. "Сертифициране" е дейността за проверка на всички финансови документи на функционалните структури, които се разпореждат със средства от фондове и програми на Европейския съюз; удостоверяване, че сметките, които трябва да бъдат изпратени на Европейската комисия, са достоверни, пълни и точни;  изготвяне на доклад, който удостоверява, че процедурите по управление и вътрешен контрол функционират задоволително и гарантират целевото разходване на средствата. 
9. “Финансирани със средства от републиканския бюджет или от общинските бюджети, както и по програми на Европейския съюз” са физическите и юридическите лица, получили безвъзмездно средства с общо или целево предназначение от републиканския бюджет, от общинските бюджети и по програми на Европейския съюз. 


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. По отношение на вътрешните одитори от агенцията,  назначени до влизането в сила на този закон, не се прилагат  изискванията на чл. 25, ал. 2, т. 2.
§ 3. Всички висящи производства, включително за търсене на имуществена отговорност, образувани до влизането в сила на закона, се довършват по досегашния ред.
§ 4. Този закон отменя Закона за държавния вътрешен финансов контрол (обн., ДВ, бр. 92 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 101 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г. и бр. 38 от 2004 г.).
§ 5. В чл. 34, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., 
бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, бр. 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г. 
и бр. 25, 61 и 101 от 2002 г.) думите “чл. 41, т. 1” се заменят с “чл. 62, ал. 1, т. 1”.
§ 6. В Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; изм. и доп., 
бр. 15, 21, 52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 1, 24, 63, 84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г. и бр. 31 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 52, ал. 5 т. 3 се изменя така:
“3. директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и упълномощени от него длъжностни лица, когато:
а) ръководството на проверяваната организация или лице  осуетява извършването на финансова инспекция  от органите на агенцията;
б) в проверяваната организация или лице  не се води счетоводна отчетност или тя е непълна или недостоверна;
в) има данни за липси;
г) с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетна документация на проверяваната организация или лице;”. 
2. В § 45, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г. и бр. 1 от 2000 г.) думите “да възлага да бъдат извършвани финансови ревизии” се заменят с “да иска извършване на финансова инспекция”.
§ 7. В чл. 25, ал. 3 от Закона за вероизповеданията (ДВ, бр. 120 от 2002 г.) думите “на държавния финансов контрол за извършване на проверки и” се заменят с “директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол за извършване на финансова инспекция и за предприемане”.
§ 8. В чл. 63, ал. 2 от Закона за кооперациите (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2000 г., бр. 98 от 2001 г. и бр. 13 от 2003 г.) думите “глава четвърта "Имуществена отговорност и мерки за отстраняване на нарушенията" се заменят с “раздел II на глава шеста”.
§ 9. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г.; бр. 26, 86 и 114 от 2003 г. и бр. 52 и 81 от 2004 г.) думите “органите на Държавния вътрешен финансов контрол” се заменят с “Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол”. 
§ 10. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 123:
а) в ал. 1 думите “органите на” се заменят с “финансовите инспектори от”;
б) в ал. 3 думите “органите на” се заменят с “финансовите инспектори от”, а думите “в рамките на осъществяван вътрешен одит” - с “при финансова инспекция”;
в) в ал. 4 думите “вътрешен одит” се заменят с “финансова инспекция”, а думите “органите на” - с “финансовите инспектори от”;
г) в ал. 5 думите “органите на” се заменят с “финансовите инспектори от”;
д) в ал. 7 думите “органите на” се заличават, а думата “осъществят” се заменя с “осъществи”.
2. В чл. 124, ал. 1 и 2 думите “органите на” се заменят с “финансовите инспектори от”.
3. В чл. 125 думите “контролните органи” се заменят с “финансовите инспектори от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол”.
4. В чл. 126:
а) в ал. 1 думите “контролните органи” се заменят с “финансовите инспектори”, а думите “изводи и препоръки” се заличават;
б) в ал. 3 думите “контролните органи” се заменят с “финансовите инспектори”;
в) в ал. 5 думите “одитния доклад и” се заменят с “доклада за извършената инспекционна дейност или”;
г) в ал. 6 думите “извършени проверки” се заменят с “резултатите от упражнен контрол”
5. В чл. 127, ал. 1 думите “длъжностни лица на” се заменят с “финансови инспектори от”.
§ 11. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., 
бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г. и бр. 11 от 1998 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1, т. 3 думите “Закона за финансов контрол и Закона за държавен и народен контрол” се заменят със “Закона за държавния вътрешен финансов контрол”.
2. В чл. 40, ал. 5 думите “Закона за финансов контрол и Закона за държавен и народен контрол” се заменят със “Закона за държавния вътрешен финансов контрол”.
§ 12. В чл. 71, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г. и бр. 37 от 2004 г. ) т. 3 се изменя така:
“3. директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол или упълномощени от него длъжностни лица, когато:
а) ръководството на проверяваната организация или лице осуетява извършването на финансова инспекция;
б) в проверяваната организация или лице не се води счетоводна отчетност или тя е непълна или недостоверна;
в) има данни за липси;
г) с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетна документация на проверяваната организация или лице;“.
§ 13. В чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за Сметната палата (обн., ДВ, 
бр. 109 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г. и бр. 38 от 
2004 г.) думите “органите на държавния вътрешен финансов контрол” се заменят с “Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол”.
§ 14. В Закона за собствеността на гражданите (обн., ДВ, бр. 26 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 43 и 78 от 1973 г.; бр. 21 от 
1975 г., бр. 102 от 1977 г., бр. 3 и 52 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 88 от 1986 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 31 от 1989 г., бр. 21 от 1990 г. и бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 38:
а) алинея 1 се изменя така: 
“(1) Седалището, районът на дейност и представителят на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в комисията се определят от министъра на финансите. Другите членове на комисията се определят от съответните органи по ал. 2.”;
б) в ал. 2 думите “държавния финансов контрол” се заменят с “Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол”.
2. В чл. 40, т. 2 думите “и на Държавния финансов контрол” се заличават.
§ 15. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г. ) се правят следните изменения:
1. В чл. 35, ал. 1, т. 2 думите “външния и вътрешния финансов одит” се заменят с “одита, финансовия контрол”.
2. В чл. 42, ал. 1 т. 4 се отменя.
3. В чл. 48, ал. 1 думите “или на”  се заменят с  “или от финансовите инспектори от”.
§ 16. В чл. 15, ал. 2 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 1993 г., изм. и доп., бр. 112 от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111 от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г. и бр. 28 и 46 от 2002 г. ) след съюза “и” се добавя ”от финансовите инспектори от”.
§ 17. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 98 от 2001 г. и бр. 25 и 120 от 2002 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 46, ал. 3 думите “на държавния финансов контрол за извършване на проверки и” се заменят с “директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол за предприемане”.
2. В чл. 48, ал. 1 думите “органите на държавния финансов контрол” се заменят с “на директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол”.
§ 18. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 
1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50, 90 и 99 от 1961 г.; ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 
1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., 
бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., 
бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г. и бр. 28 и 36 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 299 ал. 1 се изменя така: 
“(1) Актовете за начет, съставени по Закона за държавния вътрешен финансов контрол, се изпращат от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, съответно от ревизионните дирекции на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, на съда по местонахождението на ощетените лица."  
2. В чл. 300, ал. 5 думите ”Министерството на финансите” се заменят с “Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол”.
3. В чл. 302, ал. 1 думите “органите на вътрешноведомствения финансов контрол” се заменят с “ощетеното лице”.
§ 19. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона  Министерският съвет приема правилник за прилагането му. 
§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 
2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за държавния вътрешен финансов контрол



Проектът на нов Закон за държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК) е изготвен в изпълнение на препоръка от Редовния доклад на Европейската комисия за 2003 г. за по-нататъшно развитие на законодателството, както и на препоръка от доклада на СИГМА от първия етап на прегледа на системата за държавен вътрешен финансов контрол (Peer review) за разделяне на функцията по вътрешен одит от функцията по инспекция (реализиране на отговорности). Основните насоки на новия ЗДВФК са заложени в Документа за политиката на държавния вътрешен финансов контрол, приет от Министерския съвет през 2002 г., и в решение на Съвета по ДВФК от 2 август 2004 г.
Изготвянето на изцяло нов проект на ЗДВФК се наложи поради многобройните и съществени промени, въведени в правния режим на държавния вътрешен финансов контрол. С него се постига съответствие на българското законодателство с изискванията на Регламент 1605/2002 г. относно общия бюджет на Европейските общности. Промените в европейското законодателство са причина за част от законодателните решения, които се съдържат в проекта на новия ЗДВФК.
В законопроекта е запазена уредбата на системите за финансово управление и контрол, като са определени основните параметри на принципа за управленската отговорност. Пред всеки ръководител на бюджетна организация е поставено изискване за спазването на три основни стъпки при управлението – дефиниране целите на организацията, идентифициране на рисковете за постигането им и въвеждане на контролни мерки за преодоляване на рисковете. Изрично е уредена отговорността на ръководителите за изграждането на системи за финансово управление и контрол, които да се основават на принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност, да осигуряват проследимост на процесите, да са съобразени със спецификите на организацията и като цяло да  осигуряват постигане на целите й. 
Описани са основните контролни механизми, които ръководителите на бюджетните организации могат да прилагат за минимализиране въздействието на идентифицираните рискове. Запазва се системата на двойния подпис и изискването за задължително прилагане на предварителен финансов контрол. Новост в обхвата на предварителния контрол е разпростирането му и върху  действията по управление и/или разпореждане с имущество. По този начин ще се осигури предварителна проверка за законосъобразност и на действията по отдаване под наем и разпореждане с имущество от страна на бюджетните организации.  
Предвиждат се изменения в изискванията и ограниченията при упражняването на предварителния контрол. Законопроектът допуска ръководителите на бюджетните организации да назначават финансови контрольори или да възлагат осъществяването на функцията по предварителен контрол на друго лице. Премахнати са изискванията за стаж на финансовите контрольори в определени области. По този начин се създава облекчение за ръководителите при избора на лице, което да упражнява предварителен контрол. Забраната за съвместяване на функции вече не засяга функцията по осчетоводяване, а се свежда само до невъзможност едно и също лице да се разпорежда с бюджетни кредити и да осъществява контролни функции.
В законопроекта е регламентирана функцията на министъра на финансите като орган, на който е възложена методологията на системите за финансово управление и контрол. По този начин се преодолява съществуващият до момента конфликт на интереси от съвместяването на методологическите и контролните функции на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) по отношение на системите за финансово управление и контрол.
В глава четвърта са уредени основните положения, свързани с функцията по вътрешен одит, които съответстват на европейското законодателство и на международно признатите одиторски стандарти. Изпълнена е основната цел на законодателната промяна, свързана с премахването на санкционните правомощия от функцията по вътрешен одит. Акцентът вече е поставен върху същността на вътрешния одит като независима, обективна, оценъчна и консултантска дейност, която има за цел да подобрява дейността и да подпомага ръководството на одитираната организация за постигане на целите й. Изрично е посочен обхватът на вътрешния одит като функция, която засяга всички дейности и структури на организацията, а не само тези с финансови измерения. 
В съответствие с европейските регулации законопроектът изисква въвеждане на функцията по вътрешен одит във всички бюджетни организации, включително в органите на съдебната власт. Както и досега функцията по вътрешен одит в бюджетните организации с изключение на тези от съдебната власт ще се поеме от вътрешни одитори от АДВФК. По този начин се осигурява провеждането на модела за централизирано осъществяване на вътрешния одит в публичния сектор в Република България, одобрен от Съвета по държавен вътрешен финансов контрол с решение от 
2 август 2004 г. 
Вътрешният одит ще се осъществява от вътрешни одитори, които трябва да имат завършено висше икономическо или юридическо образование и да упражняват функциите си по служебно или по трудово правоотношение. Одиторите, които ще упражняват функцията по вътрешен одит в органите на съдебната власт, ще бъдат назначавани от съответния ръководител, а вътрешните одитори в другите бюджетни организации ще бъдат определяни от директора на АДВФК или от упълномощени от него длъжностни лица. 
Всички вътрешни одитори ще имат право на достъп до цялата информация, необходима им за постигане целите на одита. Това тяхно право кореспондира със задължение за съдействие от страна на ръководството на организацията и на всички длъжностни лица. Премахват се правомощията на вътрешните одитори от АДВФК, свързани с търсене на административнонаказателна и имуществена отговорност.
С новия законопроект е създадено нормативно основание за разработването на одитни стандарти, харта и Етичен кодекс на вътрешните одитори, които ще бъдат утвърдени от министъра на финансите и ще бъдат прилагани от вътрешните одитори в целия публичен сектор. Функцията по методология на вътрешния одит за публичния сектор е възложена на АДВФК като институция с опит в тази област, чиито вътрешни одитори ще осигуряват осъществяването на вътрешния одит в преобладаващата част от бюджетните организации. 
Във връзка с функцията по вътрешен одит в законопроекта е предвидена възможност в бюджетните организации да се създават консултативни съвети с участието на ръководни длъжностни лица и вътрешния одитор. Идеята за тяхното съществуване е пряко свързана с необходимостта от информиране на висшето ръководство за идентифицираните от вътрешния одитор рискове, за обсъждане на препоръките му, както и за набелязване на конкретни мерки за изпълнението им. 
В глава пета се съдържат основните насоки за осъществяване на дейността по сертифициране на сметките на функционалните структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на Европейския съюз, от одитори на АДВФК. Поради специфичния характер на сертифицирането като дейност то е обособено в самостоятелна глава.
Глава шеста съдържа правната уредба на държавната финансова инспекция. Тя е нова контролна форма, която ще бъде прилагана по отношение на по-широк кръг организации и лица в сравнение с обхвата на вътрешния одит. На финансова инспекция ще подлежат всички бюджетни организации (с изключение на органите на съдебната власт); всички държавни предприятия по чл. 62 от Търговския закон; търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала, както и техните дъщерни дружества, в които притежават блокираща квота; лицата, финансирани със средства от бюджета или със средства от Европейския съюз, както и лицата, за които друг специален закон предвижда, че подлежат на финансова инспекция по ЗДВФК. 
Кръгът на организациите и лицата, спрямо които ще се прилага държавната финансова инспекция, е значително разширен. Целта е чрез тази контролна форма да бъдат обхванати субектите, в които има значителен държавен и/или обществен интерес.     
Първата цел на финансовата инспекция е да проверява съответствието на финансовата и стопанската дейност на лицата, които попадат в обхвата й, с изискванията на нормативните актове. При установени нарушения е предвидено да се предприемат действия за търсене на административнонаказателна отговорност или други законоустановени мерки за въздействие.  Втората цел на финансовата инспекция е да предотвратява и разкрива вреди, нанесени на имуществото на инспектираните лица. 
Особеност на новата правна уредба е стесняването на правомощието за възстановяване на вреди чрез търсене на имуществена отговорност по реда на закона. Този по-облекчен ред е предвиден само за бюджетните организации и лицата, в които държавата или общината имат над 50 на сто участие в капитала. Другите субекти, на които са причинени вреди и които попадат в обхвата на държавната финансова инспекция, ще могат да ползват общия исков ред.
Държавната финансова инспекция ще бъде осъществявана от финансови инспектори от АДВФК. За тях са предвидени изисквания за образование и стаж. На финансовите инспектори не може да бъде възлагано извършването на вътрешен одит.
В резултат от извършване на финансова инспекция може да се стигне до ангажиране на имуществената и/или административнонаказателната отговорност на виновните лица. Имуществената отговорност по ЗДВФК е традиционен инструмент, чиято правна уредба е запазена. 
Съставите на административните нарушения са съобразени с характера на проверките, извършвани от финансовите инспектори, и с предоставените им права. При установени нарушения на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, освен глоби са предвидени и имуществени санкции. 
Като резултат от държавната финансова инспекция могат да бъдат реализирани и поредица от последващи мерки, уредени в глава шеста, раздел трети. Те могат да бъдат предприемани на различни основания - например извършени административни нарушения, за които финансовите инспектори от АДВФК не са компетентни актосъставители, наличие на данни за престъпления, установени задължения към бюджета и др. 
Предвидена е възможност директорът на АДВФК, съответно упълномощени от него длъжностни лица, да предлагат на министъра на финансите да преустанови трансфера на определените субсидии или да блокира сметки на бюджетните организации. Тази мярка пряко кореспондира с правомощието на министъра на финансите по чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Моделът за централизирано осъществяване на вътрешния одит в публичния сектор, както и за начина на разделяне на функцията по вътрешен одит от функцията по инспекция в рамките на АДВФК, заложен в законопроекта, ще бъде въведен както в подзаконовата нормативна уредба, така и чрез структурни реформи в АДВФК. 
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