
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

________________________________________________________ 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

З А К О Н 

за изменение и допълнение на 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор 

 

 

(обн. ДВ , бр. 27 от 2006 г., изм.,  бр. 64  и бр. 102 от 2006 г. ) 

 

 В чл. 12, ал. 1, т. 1 след думите „Националната здравноосигурителна каса” 

се добавя „ Прокуратура на Република България”. 

 

  

М О Т И В И: 

 

 С разпоредбата на чл. 136, ал. 3 от Закона за съдебната власт Прокуратурата 

на Република България е дефинирана като единна и централизирана.  

Съгласно чл. 137 от Закона за съдебната власт Прокуратурата е юридическо 

лице на бюджетна издръжка със седалище София. Това е единственият орган на 

съдебната власт – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, който в своята 

структура има третостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Прокуратурата 

на Република България се състои от 156 прокуратури.  

Разпоредбата на чл. 361, ал. 2 от Закона за съдебната власт определя, че 

бюджетът на съдебната власт се състои от бюджетите на Висшия съдебен съвет, на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, на органите на съдебната власт, които са 

юридически лица, на Националния институт на правосъдието.  

Според разпоредбата на чл. 365 от Закона за съдебната власт Висшият 

съдебен съвет организира изпълнението на бюджета на съдебната власт чрез 

Инспектора към Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния 

административен съд, съдилищата, главния прокурор, Националната следствена 

служба и Националния институт на правосъдието.  

След като организирането на изпълнението на бюджета на съдебната власт 

се осъществява чрез главния прокурор, то той следва да разполага с компетентен 

контролен орган, който да контролира разходването на средствата от бюджета на 

Прокуратурата на РБ. Бюджетът на Прокуратурата за 2008 г. е 104 млн. лв. и е 

абсолютно задължително тези средства да бъдат правилно изразходвани.  

 Дейността на Висшия съдебен съвет се подпомага от администрация, чиято 

численост не може да надвишава два пъти и половина броя на членовете на 



Висшия съдебен съвет /чл. 30, ал. 3 от ЗСВ/, което не позволява назначаването на 

достатъчен брой одитори в администрацията на Висшия съдебен съвет, които да 

проверяват ежегодно всички разпоредители с бюджетни кредити в съдебната власт. 

 

 

София, 12.06. 2008 г.  

 

          

                   

                        Народни представители: Надка Балева, Яни Янев, Четин Казак 



 

 

 


