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КРАТКА ОБОСНОВКА

Финансовата криза от 2008 г. постави под съмнение доброто функциониране на 
европейската система за задължителен одит, по-специално по отношение на 
предприятията от обществен интерес. Докато пропуските в банковия сектор може да се 
обяснят с липсата на подходящ надзор и съответни регулаторни защитни механизми, 
налице са призиви за подобряване на системата за задължителен одит, за да се насърчи 
закрилата на инвеститорите във финансовите отчети, публикувани от предприятията. 
Спорно е дали и до каква степен по-добри правила за одит щяха да са в състояние да 
предотвратят кризата. Все пак в един по-стабилен процес на одит и в един по-
динамичен пазар на одитни услуги е налице добавена стойност. В тази връзка 
докладчикът по становище приветства предложението на Комисията.

В проектостановището се обръща основно внимание на увеличаването на качеството на 
одита, независимостта на одитора и закрилата на инвеститора. Нужно е да се подчертае 
значението на отношенията между одитора и одитираното предприятие, както и на 
един по-силен одитен комитет, който представлява инвеститорите.  Докладчикът по 
становище не би желал да влиза в спорове относно това дали регламентът следва да 
бъде включен в съществуващата директива, но подчертава взаимовръзките с 
корпоративното управление, които могат да гарантират един по-гъвкав подход, 
оставящ на държавите членки възможност да приведат разпоредбите в съответствие със 
своите национални рамки.

Анализите показват, че пазарът на одиторски услуги е изключително концентриран и в 
някои държави членки изборът е силно ограничен, тъй като едно или две големи 
одиторски дружества доминират пазара. Докладчикът по становище е скептично 
настроен относно това дали предложението на Комисията действително ще успее да 
промени настоящето положение на пазара и ще успее да разбие съществуващите 
олигополи. Единствено драстични намеси на пазара могат да постигнат тази цел, но е 
съмнително дали такива мерки биха били съразмерни. Освен това някои от 
предложените мерки могат в действителност да доведат до по-висока концентрация на 
пазара и съответно следва да бъдат внимателно разгледани.

Докладчикът по становище подкрепя мерките за увеличаване на качеството на одит и за 
насърчаване на независимостта на одиторите. Въпреки това подчертава, че всички 
подобни мерки трябва да бъдат съразмерни на целите, които са поставени. Поради това 
докладчикът по становище предлага това, да се преразгледат или поне адаптират най-
екстензивните пазарни намеси в предложението, т.е. ограничаване на свързани с одита 
финансови услуги и концепцията за задължителна външна ротация. Въпреки че 
последната има своите положителни аспекти, като например повишена одиторска 
независимост, в предложената си форма тя също така носи риска от по-нататъшна 
пазарна концентрация, намаляване на избора на одиторски дружества и понижаване на 
качеството на одита през първите години след ротацията. Във връзка с това 
докладчикът по становище предлага максимална продължителност на одиторските 
назначавания.
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Докладчикът по становище предлага значително засилване на позицията на одиторския 
комитет. Първо, публична тръжна процедура за подбор на одитор следва да се 
провежда на всеки 7 години, което би позволило на всички заинтересовани одитори или 
одиторски дружества да предлагат своите услуги, като така процесът на подбор ще 
стане по прозрачен, а одиторският комитет ще получи по-голяма възможност за подбор 
и за избор на най-квалифицираното дружество.  В рамките на целия процес на подбор 
на одитори, одиторският комитет е представител на одитираното предприятие и 
провежда преговорите. Наред с това, инвеститорите следва да придобият повече 
сигурност, например като всички свързани с одита услуги подлежат на предварително 
одобрение на одиторския комитет, което намалява заплахата за независимостта на 
одиторите.

Допълнителният доклад до одиторския комитет и надзорния орган се приветства 
изрично от докладчика по становище, тъй като увеличава предоставената информация 
и е най-подходящото място за посочване на критичните въпроси, като например 
прилагането на принципа за действащо предприятие, слабостите на системите за 
вътрешен контрол и случаите на неспазване. В доклада трябва да се отчете обстойно 
качеството на финансовите отчети на управлението. Във връзка с тях докладчикът 
предлага някои аспекти да бъдат преместени от публичния одиторски доклад в 
допълнителния доклад, тъй като най-полезно за инвеститорите е предоставянето на 
повече информация на органите, които ги представят и имат необходимото познаване 
на конкретното предприятие, вместо информацията да се представя на обществеността, 
която не го познава.

По принцип, може да се разгледа въпросът за услугите, предоставяни на одитираното 
предприятие освен самия задължителен одит, тъй като те могат да застрашат 
независимостта на одитора, ако допълнителните такси са непропорционални в 
сравнение с таксите за одит. Някои от споменатите услуги, обаче, са в тясна връзка с 
одитната работа и могат да бъдат предоставени по-ефикасно, а в някои случаи и 
единствено, от одитора. Следователно ще бъде несъразмерно да се определи 
произволна граница, която да не може да се адаптира към конкретната ситуация или 
комплексността на предприятието във връзка с таксите за одит. Вместо това, 
докладчикът по становище предлага да се забранят услугите, различни от 
извършването на одит, а изрично упоменати свързани с одита услуги и други услуги за 
гарантиране на качеството да подлежат на предварително одобрение от одиторския 
комитет. В допълнение, от самия одитор се изисква да избягва всички заплахи за 
независимостта и да предприеме целесъобразни предпазни мерки. С оглед 
възможността за предоставяне на нови услуги в бъдеще, списъкът на забранените 
услуги и списъкът на позволените услуги следва да останат отворени. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подходящата вътрешна организация 
на задължителните одитори и одиторски 
дружества следва да допринесе за 
предотвратяването на рискове за 
тяхната независимост. Така 
собствениците или акционерите на 
одиторско дружество, както и лицата, 
които го управляват, не трябва да се 
намесват при извършването на 
задължителен одит по какъвто и да е 
начин, който застрашава 
независимостта и обективността на 
одитора, който извършва задължителен 
одит от името на одиторското 
дружество. Освен това задължителните 
одитори и одиторските дружества 
следва в рамките на своите организации 
да въведат подходящи вътрешни 
политики и процедури по отношение на 
служителите и други лица, участващи в 
дейността по задължителния одит, за да 
се гарантира, че те спазват законовите 
си задължения. Тези политики и 
процедури следва да бъдат насочени по-
специално към предотвратяване и 
преодоляване на евентуалните рискове 
за независимостта и към гарантиране на 
качеството, обективността и 
задълбочеността на задължителния 
одит. Тези политики и процедури следва 
да отговарят на мащаба и сложността на 
стопанската дейност на задължителния 
одитор или одиторското дружество.

(8) Подходящата вътрешна организация 
на задължителните одитори и одиторски 
дружества следва да допринесе за 
предотвратяването на рискове за 
тяхната независимост. Така 
собствениците или акционерите на 
одиторско дружество, както и лицата, 
които го управляват, не трябва да се 
намесват при извършването на 
задължителен одит по какъвто и да е 
начин, който застрашава 
независимостта и обективността на 
одитора, който извършва задължителен 
одит от името на одиторското 
дружество. Освен това задължителните 
одитори и одиторските дружества 
следва в рамките на своите организации 
да въведат подходящи вътрешни 
политики и процедури по отношение на 
служителите и други лица, участващи в 
дейността по задължителния одит, за да 
се гарантира, че те спазват законовите 
си задължения. Тези политики и 
процедури следва да бъдат насочени по-
специално към предотвратяване и 
преодоляване на евентуалните рискове 
за независимостта и към гарантиране на 
качеството, обективността и 
задълбочеността на задължителния 
одит. Тези политики и процедури следва 
да отговарят на мащаба и сложността на 
стопанската дейност на задължителния 
одитор или одиторското дружество и на 
одитираното предприятие.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съществува риск от нарушаване на 
независимостта на задължителни 
одитори и одиторски дружества или 
членове на техните мрежи, ако те 
предлагат на одитираните предприятия 
услуги, различни от задължителния 
одит. Ето защо е целесъобразно да се 
изиска задължителният одитор, 
одиторското дружество и членовете 
на тяхната мрежа да не предоставят
на одитираните от тях предприятия
услуги, различни от одита. Когато 
одиторско дружество предоставя на 
дадено предприятие услуги, различни от 
одита, това би попречило на 
одиторското дружество да извърши 
задължителен одит на това предприятие, 
като по този начин ще се намали броят 
на одиторските дружества, които могат 
да извършват задължителен одит ― по-
специално по отношение на одит на 
големи предприятия от обществен 
интерес, когато пазарът е концентриран.
Затова, за да се гарантира, че един 
минимален брой одиторски дружества е 
в състояние да предоставя одиторски 
услуги за големите предприятия от 
обществен интерес, е целесъобразно да 
се изиска големите одиторски 
дружества да съсредоточат своята 
професионална дейност върху 
извършване на задължителен одит и да 
нямат право да предприемат други 
услуги, които не са свързани с тяхната 
функция за задължителен одит като 
например консултантски услуги.

(11) Съществува риск от нарушаване на 
независимостта на задължителни 
одитори и одиторски дружества или 
членове на техните мрежи, ако те 
предлагат на одитираните предприятия 
услуги, различни от задължителния 
одит. Ето защо е целесъобразно да се 
изиска въвеждането на защитни 
механизми за намаляване на 
заплахата за независимостта, да се 
изиска предварително одобрение от 
страна на одиторския комитет на 
одитираното предприятие за 
всякакви подобни услуги, както и да се 
забрани предоставянето на услуги,
различни от одита. Когато одиторско 
дружество предоставя на дадено 
предприятие услуги, различни от одита, 
това би попречило на одиторското 
дружество да извърши задължителен 
одит на това предприятие, като по този 
начин ще се намали броят на 
одиторските дружества, които могат да 
извършват задължителен одит ― по-
специално по отношение на одит на 
големи предприятия от обществен 
интерес, когато пазарът е концентриран.
Затова, за да се гарантира, че един 
минимален брой одиторски дружества е 
в състояние да предоставя одиторски 
услуги за големите предприятия от 
обществен интерес, е целесъобразно да 
се изиска големите одиторски 
дружества да съсредоточат своята 
професионална дейност върху 
извършване на задължителен одит и да 
нямат право да предприемат други 
услуги, които не са свързани с тяхната 
функция за задължителен одит като 
например консултантски услуги.

Or. en
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Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В резултат на задължителния одит 
се изразява становище относно 
достоверността и точността на 
финансовите отчети на одитираните 
предприятия. Заинтересованите страни 
обаче може да не са наясно с 
ограниченията при одита
(същественост, начини на получаване на 
извадка, роля на одитора в 
установяването на измама и 
отговорността на управителите), което 
може да доведе до разминаване в 
очакванията. С цел да се намали това 
разминаване, е важно да се предостави 
повече яснота относно това какво се 
включва в приложното поле на 
задължителния одит.

(15) В резултат на задължителния одит 
се изразява становище относно 
достоверността и точността на 
финансовите отчети на одитираните 
предприятия. Заинтересованите страни 
обаче може да не са наясно с 
ограниченията при одита
(същественост, начини на получаване на 
извадка, роля на одитора в 
установяването на измама и
отговорността на управителите), което 
може да доведе до разминаване в 
очакванията. С цел да се намали това 
разминаване, е важно да се предостави 
повече яснота относно това какво се 
включва в приложното поле на 
задължителния одит, без да се отвлича 
вниманието на заинтересованите 
страни от действителното 
съдържание на одитното становище.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въпреки че ръководството на 
одитираното предприятие носи 
основната отговорност за 
предоставянето на финансова 
информация, ролята на одиторите е да 
опонират на ръководството, 
представяйки гледна точка на 
потребителите. С цел подобряване на 
качеството на одита е важно да се 
засили професионалната скептичност на 
одитора по отношение на одитираното 

(16) Въпреки че ръководството на 
одитираното предприятие продължава 
да носи основната отговорност за 
предоставянето на финансова 
информация, ролята на одиторите е да 
опонират на ръководството, 
представяйки гледна точка на 
потребителите. С цел подобряване на 
качеството на одита е важно да се 
засили професионалната скептичност на 
одитора по отношение на одитираното 
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предприятие. Одиторите следва да 
осъзнават вероятността за наличието на 
съществено несъответствие, дължащо се 
на измама или грешка, независимо от 
това, че предишният опит на одитора е 
показал, че ръководството на 
одитираното предприятие действа 
честно и почтено. Гарантирането на 
качеството на одита следва да бъде 
основният критерий при организиране 
на одита и при осигуряване на 
необходимите ресурси за изпълнение на 
задачите. Почтеността на 
задължителния одитор, одиторското 
дружество и техния персонал е от 
изключително значение за изграждане 
на обществено доверие в задължителния 
одит и финансовите пазари.
Следователно всяко нарушение, което 
може да има сериозни последствия за 
добросъвестното извършване на 
дейностите, свързани със 
задължителния одит, изисква 
подходяща реакция. Задължителният 
одитор или одиторското дружество 
следва да документират по подходящ 
начин извършената във връзка с одита 
работа.

предприятие. Одиторите следва да 
осъзнават вероятността за наличието на 
съществено несъответствие, дължащо се 
на измама или грешка, независимо от 
това, че предишният опит на одитора е 
показал, че ръководството на 
одитираното предприятие действа 
честно и почтено. Гарантирането на 
качеството на одита следва да бъде 
основният критерий при организиране 
на одита и при осигуряване на 
необходимите ресурси за изпълнение на 
задачите. Почтеността на 
задължителния одитор, одиторското 
дружество и техния персонал е от 
изключително значение за изграждане 
на обществено доверие в задължителния 
одит и финансовите пазари.
Следователно всяко нарушение, което 
може да има сериозни последствия за 
добросъвестното извършване на 
дейностите, свързани със 
задължителния одит, изисква 
подходяща реакция. Задължителният 
одитор или одиторското дружество 
следва да документират по подходящ 
начин извършената във връзка с одита 
работа.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Резултатите от задължителния одит 
следва се съдържат в одиторския 
доклад, който се представя на 
вниманието на заинтересованите 
страни. С цел да се увеличи доверието 
на заинтересованите страни във 
финансовите отчети на одитираното 
предприятие е особено важно 
одиторският доклад да е добре 

(19) Резултатите от задължителния одит 
следва се съдържат в одиторския 
доклад, който се представя на 
вниманието на заинтересованите 
страни. С цел да се увеличи доверието 
на заинтересованите страни във 
финансовите отчети на одитираното 
предприятие е особено важно 
одиторският доклад да е добре 
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обоснован и подкрепен с доказателства, 
като съдържанието му се разширява, за 
да включи допълнителна информация, 
специфична за извършения одит.
Одиторският доклад следва да включва 
достатъчно информация относно 
използваната при одита методология,
по-специално каква част от баланса е 
била пряко проверена и каква част е 
била подложена на проверки на 
системите и проверки за 
съответствие, нивата на 
същественост, прилагани при одита, 
основните области на риск от 
съществени неточности в годишните 
и консолидираните финансови отчети, 
дали задължителният одит е бил 
планиран за откриване на измами и ― в 
случай на квалифицирано или 
отрицателно мнение или отказ от 
изразяване на мнение ― причините за 
това решение.

обоснован и подкрепен с доказателства, 
като съдържанието му се разширява, за 
да включи допълнителна информация, 
специфична за извършения одит.
Одиторският доклад следва да включва 
достатъчно информация относно 
използваната при одита методология,
относно въпроси от финансовите
отчети, които са от голямо значение 
за разбирането от страна на 
потребителите относно това дали 
задължителният одит е бил планиран за 
откриване на измами и ― в случай на 
квалифицирано или отрицателно мнение 
или отказ от изразяване на мнение ― 
причините за това решение.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Одиторските комитети или 
органите, имащи еквивалентна функция 
в рамките на одитираното предприятие, 
имат решаваща роля за високото 
качество на задължителния одит.
Особено важно е да се засили 
независимостта и техническа 
компетентност на одиторския комитет, 
като се изисква мнозинството от 
неговите членове да бъдат независими, 
като поне един член на комитета е 
компетентен в областта на одита и един 
— в одита и/или счетоводството. В 
Препоръката на Комисията от 15 
февруари 2005 г. относно ролята на 

(23) Одиторските комитети или 
органите, имащи еквивалентна функция 
в рамките на одитираното предприятие, 
имат решаваща роля за високото 
качество на задължителния одит.
Особено важно е да се засили 
независимостта и техническа 
компетентност на одиторския комитет, 
като се изисква мнозинството от 
неговите членове да бъдат независими, 
като поне един член на комитета е 
компетентен в областта на одита и един 
— в одита и/или счетоводството.
Членовете на одитния комитет 
следва да участват в програми за 
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директорите, които не са изпълнителни 
директори, и на надзорните директори 
на дружества, чиито ценни книжа се 
търгуват на организирани пазари, и на 
комитетите на (надзорния) съвет се 
предвижда създаването и работата на 
одитните комитети. Имайки предвид 
обаче размера на управителните и други 
съвети на дружествата с ограничена 
пазарна капитализация и на малки и 
средни предприятия от обществен 
интерес, би било целесъобразно 
функциите, възложени на одиторския 
комитет на тези предприятия или на 
орган, изпълняващ равностойни 
функции в рамките на одитираното 
предприятие, да бъдат изпълнявани от 
административния или надзорния орган 
като цяло. Предприятия от обществен 
интерес, които са ПКИПЦК или 
алтернативни инвестиционни фондове, 
следва да бъдат освободени от 
задължението да имат одиторски 
комитет. Това освобождаване е
продиктувано от факта, че когато тези 
фондове функционират единствено с 
цел обединяване на активи, 
използването на одиторски комитет не е 
уместно. ПКИПЦК и алтернативните 
инвестиционни фондове, както и 
техните дружества за управление 
оперират в строго определена 
регулаторна среда и подлежат на 
специфични механизми за регулиране 
като например контрол от страна на 
техния депозитар.

подобряване на професионалните 
умения, за да могат да гарантират 
подходящо ниво на технически знания 
за изпълнение на своята роля. В
Препоръката на Комисията от 15 
февруари 2005 г. относно ролята на 
директорите, които не са изпълнителни 
директори, и на надзорните директори 
на дружества, чиито ценни книжа се 
търгуват на организирани пазари, и на 
комитетите на (надзорния) съвет се 
предвижда създаването и работата на 
одитните комитети. Имайки предвид 
обаче размера на управителните и други 
съвети на дружествата с ограничена 
пазарна капитализация и на малки и 
средни предприятия от обществен 
интерес, би било целесъобразно 
функциите, възложени на одиторския 
комитет на тези предприятия или на 
орган, изпълняващ равностойни 
функции в рамките на одитираното 
предприятие, да бъдат изпълнявани от 
административния или надзорния орган 
като цяло. Предприятия от обществен 
интерес, които са ПКИПЦК или 
алтернативни инвестиционни фондове, 
следва да бъдат освободени от 
задължението да имат одиторски 
комитет. Това освобождаване е 
продиктувано от факта, че когато тези 
фондове функционират единствено с 
цел обединяване на активи, 
използването на одиторски комитет не е 
уместно. ПКИПЦК и алтернативните 
инвестиционни фондове, както и 
техните дружества за управление 
оперират в строго определена 
регулаторна среда и подлежат на 
специфични механизми за регулиране 
като например контрол от страна на 
техния депозитар.

Or. en
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Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Важно е също така да се засили 
ролята на одиторския комитет при 
избора на нов задължителен одитор или 
одиторско дружество, за да може 
общото събрание на акционерите или 
членовете на одитираното предприятие 
да вземат информирано решение.
Следователно, когато прави 
предложение пред общото събрание, 
съветът следва да разясни дали спазва 
препоръката на одиторския комитет и 
ако не ― причините за това.
Препоръката на одиторския комитет 
следва да включва поне два възможни 
варианта за одитния ангажимент и 
надлежно обосновано предпочитание 
към един от тях, така че общото 
събрание да може действително да 
направи избор. За да предостави 
справедлива и правилна обосновка в 
своята препоръка, одиторският комитет 
следва да използва резултатите от 
задължителната процедура за подбор, 
организирана от одитираното 
предприятие, под отговорността на 
одиторския комитет. Като част от
процедурата за подбор одитираното 
предприятие трябва да покани 
задължителни одитори или одиторски 
дружества, включително малки 
дружества, да представят предложения 
за одитен ангажимент. Тръжните 
документи следва да съдържат ясни и 
недискриминационни критерии за 
подбор, които трябва да бъдат 
използвани за оценяване на 
предложенията. Като се има предвид 
обаче, че тази процедура за подбор би 
могла да доведе до несъразмерно високи 
разходи за предприятията с ограничена 
пазарна капитализация или за малки и 
средни предприятия от обществен 

(24) Важно е също така да се засили 
ролята на одиторския комитет при 
избора на нов задължителен одитор или 
одиторско дружество, за да може 
общото събрание на акционерите или 
членовете на одитираното предприятие 
да вземат информирано решение.
Следователно, когато прави 
предложение пред общото събрание, 
съветът следва да разясни дали спазва 
препоръката на одиторския комитет и 
ако не ― причините за това.
Препоръката на одиторския комитет 
следва да включва поне два възможни 
варианта за одитния ангажимент, 
изчерпателна оценка и на двата 
предложени варианта и надлежно 
обосновано предпочитание към един от 
тях, така че общото събрание да може 
действително да направи избор. За да 
предостави справедлива и правилна 
обосновка в своята препоръка, 
одиторският комитет следва да използва 
резултатите от задължителната тръжна
процедура, организирана от 
одитираното предприятие, под 
отговорността на одиторския комитет.
Като част от тръжната процедура
одитираното предприятие трябва да
публикува покана за одитори или 
одиторски дружества да представят 
предложения за одитен ангажимент.
Тръжните документи следва да 
съдържат ясни и недискриминационни 
критерии за подбор, които трябва да 
бъдат използвани за оценяване на 
предложенията. Като се има предвид 
обаче, че тази тръжна процедура би 
могла да доведе до несъразмерно високи 
разходи за предприятията с ограничена 
пазарна капитализация или за малки и 
средни предприятия от обществен 
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интерес поради техния размер, е 
уместно тези предприятия да бъдат 
освободени от това задължение.

интерес поради техния размер, е 
уместно тези предприятия да бъдат 
освободени от това задължение.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Назначаването на повече от един 
задължителен одитора или одиторски 
дружества от предприятията от 
обществен интерес ще засили 
професионалния скептицизъм и ще 
допринесе за повишаване на качеството 
на одита. Тази мярка заедно с наличието 
на по-малки одиторски дружества биха 
улеснили развитието на капацитета на 
тези дружества, като по този начин се 
допринася за увеличаване на избора на 
задължителните одитори и одиторски 
дружества от предприятията от 
обществен интерес. Затова тези 
предприятия трябва да бъдат 
насърчавани и да им се създадат 
стимули да назначават повече от 
един задължителен одитор или 
одиторско дружество да извършва 
задължителния одит.

(26) Назначаването на повече от един 
задължителен одитора или одиторски 
дружества от предприятията от 
обществен интерес ще засили 
професионалния скептицизъм и ще 
допринесе за повишаване на качеството 
на одита. Тази мярка заедно с наличието 
на по-малки одиторски дружества биха 
улеснили развитието на капацитета на 
тези дружества, като по този начин се 
допринася за увеличаване на избора на 
задължителните одитори и одиторски 
дружества от предприятията от 
обществен интерес.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел преодоляване на риска от 
установяване на близки отношения и 
следователно да се засили 

(27) С цел преодоляване на риска от 
установяване на близки отношения и 
следователно да се засили 
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независимостта на одиторите и 
одиторските дружества, е важно да се 
установи максимална продължителност 
на одитния ангажимент на 
задължителен одитор или одиторско 
дружество във връзка с дадено 
одитирано предприятие. Следва да се 
въведе постепенен ротационен 
механизъм и по отношение на най-
старшия персонал, участващ в 
задължителния одит, включително 
основните партньори по одита, 
извършващи задължителен одит от 
името на одиторското дружество.
Важно е също така да се предвиди 
подходящ срок, в рамките на който 
такъв задължителен одитор или 
одиторско дружество да не може да 
извършва задължителен одит на 
същото предприятие. За да се 
гарантира плавен преход, бившият 
одитор трябва да предаде на встъпващия 
одитор предавателен протокол със 
съответната информация.

независимостта на одиторите и 
одиторските дружества, е важно да се 
установи максимална продължителност 
на одитния ангажимент на 
задължителен одитор или одиторско 
дружество във връзка с дадено 
одитирано предприятие. Освен това 
една обстойна, прозрачна и 
независима оценка на одита следва да
бъде редовно и подходящо 
документирана. Обстойната оценка 
следва да образува основата при 
избора на годишен одитор от общото 
събрание, което следва след тръжна 
процедура Освен това следва да се 
въведе постепенен ротационен 
механизъм и по отношение на най-
старшия персонал, участващ в 
задължителния одит, включително 
основните партньори по одита, 
извършващи задължителен одит от 
името на одиторското дружество. За да 
се гарантира плавен преход при нов 
одитор или одиторско дружество, 
бившият одитор трябва да предаде на 
встъпващия одитор предавателен 
протокол със съответната информация.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С времето пазарът за предоставяне 
на услуги, свързани със задължителния 
одит на предприятия от обществен 
интерес, се развива. Поради това е 
необходимо компетентните органи да 
следят развитието на пазара, особено по 
отношение на вероятността от 
ограничаване на избора на одитор и 
рисковете от високата концентрация на 

(33) С времето пазарът за предоставяне 
на услуги, свързани със задължителния 
одит на предприятия от обществен 
интерес, се развива. Поради това е 
необходимо държавите членки да 
следят развитието на пазара, особено по 
отношение на вероятността от 
ограничаване на избора на одитор и 
рисковете от високата концентрация на 
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пазара. пазара.

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителният одитор или 
одиторското дружество предприемат 
всички необходими стъпки, за да 
гарантират, че извършването на 
задължителен одит на предприятие 
от обществен интерес не е повлияно 
от никакви съществуващи или 
евентуални конфликти на интереси, 
или от стопанска дейност или друг 
вид зависимост, свързана със
задължителния одитор или одиторското 
дружество, извършващи задължителния 
одит, и, когато е приложимо, с 
тяхната мрежа, управители, 
одитори, служители, всички други 
физически лица, чиито услуги са 
предоставени на разположение или 
под контрола на задължителния одитор
или на одиторското дружество, или
всяко лице, върху което 
задължителният одитор или 
одиторското дружество упражняват 
пряко или непряко контрол.

Задължителният одитор или 
одиторското дружество предприемат 
всички необходими стъпки, за да 
гарантират, че независимостта на
задължителния одитор или одиторското 
дружество, извършващи задължителния 
одит, не е компрометирана от 
финансови, лични, делови, свързани 
със заетостта или подобни 
отношения, които включват
задължителния одитор, одиторското 
дружество, неговите дъщерни 
дружества и мрежа, и всяко
физическо лице, което е в състояние 
да оказва въздействие върху
резултата от задължителния одит.

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка е в добро съответствие с характера на отношенията 
между задължителния одитор или одиторското дружество и одитираното 
предприятие и по-изчерпателно отразява възможните заплахи за независимостта. 
Също така е в по-добро съответствие със съществуващите международни етични 
стандарти и би гарантирало равнопоставеност в международен план.
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Изменение 12
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) задължителният одитор или 
одиторското дружество въвежда 
подходящи и ефективни 
организационни и административни 
механизми за предотвратяване, 
откриване, отстраняване или управление 
и оповестяване на рискове за 
независимостта, посочени в член 11, 
параграф 2;

д) задължителният одитор или 
одиторското дружество въвежда 
подходящи и ефективни 
организационни и административни 
механизми за предотвратяване, 
откриване, отстраняване или управление 
и оповестяване на одиторския 
комитет на одитираното дружество 
на рискове за независимостта, посочени 
в член 11, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Следва да бъде разяснено, че в такива случаи одитният комитет на одитираното 
дружество трябва да бъде уведомен.

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) задължителният одитор или 
одиторското дружество разполага с 
подходящи политики за определяне на 
възнагражденията, които да предоставят 
достатъчни стимули за постигане на 
резултати, за да се осигури качествен 
одит. По-специално възнагражденията и 
оценката на работата на служителите не 
трябва да зависят от размера на 
приходите, които задължителният 
одитор или одиторското дружество 
получава от одитираното предприятие;

й) задължителният одитор или 
одиторското дружество разполага с 
подходящи политики за определяне на 
възнагражденията, които да предоставят 
достатъчни стимули за постигане на 
резултати, за да се осигури качествен 
одит. По-специално възнагражденията и 
оценката на работата на служителите не 
трябва да зависят от размера на 
приходите, които задължителният 
одитор или одиторското дружество 
получава от предоставените на
одитираното предприятие услуги, 
свързани с одита, както и други услуги 
за гарантиране на качеството;

Or. en
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Обосновка

Една пълна забрана на обвързването на компенсацията със създадения приход 
изглежда несъразмерна. Намаляване на стимулите за предоставяне на други услуги 
освен задължителния одит изглежда по-подходяща.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Лицата или дружествата, посочени в 
параграф 2, не могат да искат или да 
приемат парични средства, подаръци 
или услуги от лица, с които 
задължителният одитор или 
одиторското дружество има 
договорни отношения.

4. Лицата или дружествата, посочени в 
параграф 2, не могат да искат или да 
приемат подаръци или услуги от
одитираното предприятие, освен ако 
разумна и осведомена трета страна 
не счита тяхната стойност за 
незначителна.

Or. en

Обосновка

Определението на подаръци или услуги несъмнено включва „парични средства“ и 
поради това този елемент е излишен. Освен това целта на настоящето предложение 
е да направи одитора или одиторското дружество по-независими от одитираното 
предприятие и по тази причина разширяване на действието на горното правило върху 
отношения с трети страни е несъразмерно и не носи добавена стойност. 
Незначителни услуги и подаръци, за които не би могло да се счита, че оказват влияние 
върху одита, следва да бъдат изключени.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато задължителният одитор 
или одиторското дружество 
предоставя на одитираното 
предприятие свързани с одита 
финансови услуги, както е посочено в 
член 10, параграф 2, таксите за тези 
услуги не трябва да превишават 10 % 
от таксите, платени от 

заличава се
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одитираното предприятие за 
задължителния одит.

Or. en

Обосновка

Когато определени услуги са свързани с одита и съответно представляват част от 
основните задачи, които могат да бъдат изпълнени единствено от одитор или 
одиторско дружество, не следва да има ограничение относно процентовия им дял от 
таксата за поръчката. За сметка на това обаче се предлага списъкът с услуги, 
различни от извършване на одит, да бъде направен по-строг и всички услуги, 
независимо дали са свързани с извършването на одит или не, да се изпращат на 
одитния комитет или на надзорния съвет за предварително одобрение.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителният одитор и одиторското 
дружество, извършващи задължителен 
одит на предприятия от обществен 
интерес, може да предоставя на 
одитираното предприятие, на неговото 
предприятие майка и на контролираните 
от него предприятия услуги по 
задължителния одит и свързаните с 
него финансови услуги.

Задължителният одитор и одиторското 
дружество, извършващи задължителен 
одит на предприятия от обществен 
интерес, може да предоставя на 
одитираното предприятие, на неговото 
предприятие майка и на контролираните 
от него предприятия услуги по 
задължителния одит, услуги, свързани с 
одита, и други услуги за гарантиране 
на качеството при предварително 
одобрение от страна на одитния 
комитет и при условие, че тези услуги 
не представляват заплаха за 
независимостта, която не може да 
бъде сведена на приемливо равнище, 
като се използват защитните 
механизми.

Or. en

Обосновка

Измененият член 10 предвижда система от защитни механизми на три равнища по 
отношение на предоставянето на други услуги освен задължителния одит. Първо, 
дадена услуга може да бъде предоставяна, единствено ако не съществува опасност за 
независимостта на одитора. Второ, услугата може да не е изрично забранена и, 
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трето, одитният комитет трябва да одобри предоставянето на всички услуги. Освен
това разрешените услуги вече не са точно определени като услуги, свързани с одита, и 
други услуги за гарантиране на качеството .

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато задължителният одитор
принадлежи към мрежа, член на тази 
мрежа може да предоставя на 
одитираното предприятие, на неговото 
предприятие майка и на контролираните 
от него предприятия в рамките на 
Съюза услуги по задължителния одит
или свързаните с него финансови
услуги.

Когато задължителният одитор 
принадлежи към мрежа, член на тази 
мрежа може да предоставя на 
одитираното предприятие, на неговото 
предприятие майка и на контролираните 
от него предприятия услуги по 
задължителния одит, услуги, свързани с 
одита, и други  услуги за гарантиране 
на качеството при предварително 
одобрение от страна на одитния 
комитет и при условие, че тези услуги 
не представляват заплаха за 
независимостта, която не може да 
бъде сведена на приемливо равнище, 
използвайки защитните механизми.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на предишния параграф.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия член свързани 
с одита финансови услуги са:

2. За целите на настоящия член услуги,
свързани с одита, и други услуги за 
гарантиране на качеството са по-
специално:

Or. en
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Обосновка

Измененият списък не е затворен, а само примерен. Съответно могат да бъдат 
разрешени и други услуги, при условие че условията на параграф 1 са спазени.

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) удостоверяване на спазването на 
данъчните изисквания, когато такова 
удостоверяване се изисква от 
националното законодателство;

д) удостоверяване на спазването на 
данъчните изисквания, изготвяне на 
данъчни декларации, предоставяне на 
консултации относно косвените 
данъци, данъка върху заплатите, 
трансферните цени, митата и 
мерките за обществено подпомагане, 
подкрепа при данъчни инспекции и 
запитвания от страна на данъчните 
органи;

Or. en

Обосновка

Одиторите разполагат с най-добра възможност за предоставяне на свидетелства 
относно данъчни изисквания. Тази услуга е от особено значение за малки предприятия, 
извършващи дейност в обществен интерес, и следва винаги да бъде разрешена, 
независимо дали удостоверението е задължително според закона или не.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) одит на технологични системи, 
процедура за вътрешния контрол или 
за управление на риска, свързана с 
подготовката и/или контрола на 
финансовата информация, включена 
във финансовите отчети, и 
консултации във връзка с риска;

Or. en
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Обосновка

Макар разработката и прилагането на такива системи и процедури за контрол и 
управление на риска да следва да бъдат забранени, одитът на такива системи следва 
да бъде разрешен, тъй като одиторът или одиторското дружество трябва да 
разчитат на верността на информацията, предоставена от тези системи.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) предоставяне на гаранции 
относно прилагането и по-
нататъшното развитие на системи 
за обработка на електронни данни;

Or. en

Обосновка

Това се отнася само до услуги за гарантиране на качеството, а не до същинското 
прилагане на системи за обработка на данни.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) одит на професионални пенсионни 
схеми и пенсионни задължения;

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други задължения, свързани с 
одитната дейност, наложени по 
отношение на задължителния одитор 

д) други задължения, свързани с 
одитната дейност, наложени по 
отношение на задължителния одитор 
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или одиторското дружество по силата на 
законодателството на Съюза.

или одиторското дружество по силата на 
законодателството на Съюза и/или на 
националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Остават различни национални законови изисквания, които одиторът или одитното 
дружество разбира се следва да имат разрешение да изпълняват.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) предоставяне на уверителни 
писма на инвеститорите във връзка с 
емитирането на ценни книжа на 
предприятието и на становища за 
обективност или отчети за апортни 
вноски;

Or. en

Обосновка

Одиторът или одиторското дружество на дадено одитирано предприятие 
обикновено е в състояние да предостави по най-добър начин тези услуги и един 
евентуален конфликт на интереси не е вероятен.

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член услуги, 
различни от извършване на одит, са:

За целите на настоящия член услуги, 
различни от извършване на одит, са по-
специално:

Or. en
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Обосновка

Изменението уточнява, че списъкът на услуги, различни от извършване на одит, не е 
затворен, а само примерен, което означава, че всяка услуга, различна от извършване 
на одит, е забранена, независимо дали е изрично упомената в списъка или не.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3 – буква а) – точка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване и внедряване на 
процедура за вътрешния контрол или за 
управление на риска, свързана с 
подготовката и/или контрола на 
финансовата информация, включена във 
финансовите отчети, и консултации във 
връзка с риска;

iii) разработване или внедряване на
технологични системи, процедура за
вътрешния контрол или за управление 
на риска, свързана с подготовката и/или 
контрола на финансовата информация, 
включена във финансовите отчети, и 
консултации във връзка с риска;

Or. en

Обосновка

Сливане с параграф (vi).

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3 – буква а) - точка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) услуги по остойностяване, 
предоставяне на становища за 
обективност или отчети за апортни 
вноски;

iv) услуги по остойностяване;

Or. en

Обосновка

Предоставянето на становища за обективност или отчети за апортни вноски следва 
да бъде разрешено.
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Изменение 28
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3 – буква а) – точка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) разработване и внедряване на 
информационни технологии за 
финансовите системи на 
предприятията от обществен 
интерес, посочени в член 2, точка 13, 
букви б)―й) на Директива 2006/43/EО;

vi) разработване или внедряване на 
информационни технологии за 
финансовите системи;

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3 – буква а) – точка viii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiia) услуги в областта на човешките 
ресурси, включително подбора на 
висшето ръководство; 

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3 – буква а) – точка viii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiib) Правни и данъчни услуги, които 
надхвърлят представянето на 
алтернативи; Данъчни услуги за 
физически лица със съществена роля 
за финансовото отчитане в 
одитираното предприятие и 
маркетинга на концепции за 
планиране на данъци;

Or. en
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Обосновка

Разясняване на позволените услуги на данъчно консултиране.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) услуги, които може да доведат до 
конфликт на интереси:

заличава се

i) услуги в областта на човешките 
ресурси, включително подбора на 
висшето ръководство; 
ii) предоставяне на уверителни писма 
на инвеститорите във връзка с 
емитирането на ценни книжа на 
предприятието;
iii) разработване и внедряване на 
информационни технологии за 
финансовите системи на 
предприятията от обществен 
интерес, посочени в член 2, точка 13, 
букви б)―й) на Директива 2006/43/EО;
iv) услуги във връзка с провеждането 
на комплексна проверка от името на 
продавача или купувача при 
евентуални сливания и придобивания 
и предоставяне на уверения относно 
одитираното предприятие на други 
страни във финансова или 
корпоративна сделка;

Or. en

Обосновка

  Услуги във връзка с провеждането на комплексна проверка не следва да се 
предоставят от одитора или одиторското дружество и могат да се предоставят от 
одитори на трета страна.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа и втора 
алинеи посочените в буква б), 
подточки iii) и iv) услуги могат да 
бъдат предоставяни от 
задължителен одитор или одиторско 
дружество след получаване на 
предварително одобрение от 
компетентния орган, посочен в член 
35, параграф 1).

заличава се

Or. en

Обосновка

В изменения, ограничен списък, услугите, които не са свързани с одита, са забранени и 
вече не е необходима дерогация.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа и втора 
алинеи посочените в буква б), 
подточки i) и ii) услуги могат да 
бъдат предоставяни от 
задължителен одитор или одиторско 
дружество след получаване на 
предварително одобрение от 
одиторския комитет, посочен в член 
31 от настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

В изменения, ограничен списък, услугите, които не са свързани с одита, са забранени и 
вече не е необходима дерогация.

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При всички случаи участие във 
вземането на решения в одитираното 
предприятие и предоставянето на 
услугите, посочени в параграф 3, буква 
а), подточки ii) и iii) , се разглеждат 
като засягащи независимостта на 
одитора или дружеството.

При всички случаи участие във 
вземането на решения в одитираното 
предприятие и предоставянето на услуги 
извън одита, се разглеждат като 
засягащи независимостта на одитора 
или дружеството.

Or. en

Обосновка

Тъй като е предвидена система от позволени свързани с одита и други услуги за 
гарантиране на качеството, от една страна, и услуги, несвързани с одита, от друга, 
последните винаги следва да се разглеждат като засягащи независимостта.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на услугите, 
посочени в параграф 3, букви а), 
подточки i) и iv)―viii), се счита, че 
влияе на независимостта на одитора 
или дружеството

заличава се

Or. en

Обосновка

Ненужно поради забрана на всички услуги извън одита и промените на предходния 
параграф.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато одиторското дружество 
получава повече от една трета от 

заличава се
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годишните си одиторски приходи от 
големи предприятия от обществен 
интерес и принадлежи към мрежа, 
чиито членове имат комбинирани 
годишни приходи от одит над 1 500 
млн. EUR в рамките на Европейския 
съюз, то спазва следните изисквания:
а) не може пряко или непряко да 
предоставя на предприятие от 
обществен интерес услуги, различни 
от извършването на одит;
б) не може да принадлежи към 
мрежа, която предоставя в рамките 
на Съюза услуги, различни от 
извършването на одит;
в) лице, предоставящо услугите, 
посочени в параграф 3, не може да 
притежава пряко или непряко повече 
от 5 % от капитала или от правата 
на глас в одиторското дружество;
г) лицата, предоставящи услугите, 
посочени в параграф 3, не могат 
заедно да притежава пряко или 
непряко повече от 10 % от капитала 
или от правата на глас в 
одиторското дружество;
д) такова одиторско дружество не 
може пряко или непряко да 
притежава повече от 5 % от 
капитала или от правата на глас в 
лицето, предоставящо услугите, 
изброени в параграф 3.

Or. en

Обосновка

Концепцията за така наречените одиторски дружества е непропорционална пазарна 
намеса с неясна добавена стойност. Наред с това, всички услуги извън одита сега са 
забранени, което означава, че няма нужда от конкретни разпоредби за големи 
предприятията от обществен интерес в това отношение.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 68 с цел да 
изменя списъка на свързаните с одита 
финансови услуги, посочени в параграф 
2, както и списъка на услугите, 
различни от извършване на одит, 
посочени в параграф 3 от настоящия 
член. При използване на тези 
правомощия Комисията взема предвид 
развитието в областта на одита и 
одиторската професия.

6. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 68 с цел да 
изменя списъка на свързаните с одита 
и други услуги за гарантиране на 
качеството, посочени в параграф 2, 
както и списъка на услугите, различни 
от извършване на одит, посочени в 
параграф 3 от настоящия член. При 
използване на тези правомощия 
Комисията взема предвид развитието в 
областта на одита и одиторската 
професия.

Or. en

Обосновка

Промяна във връзка с предходни изменения.

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– без да се засягат разпоредбите на 
Директива 2005/60/ЕО, почтеността на 
предприятието от обществен интерес.

– без да се засягат разпоредбите на 
Директива 2005/60/ЕО, почтеността на 
административния, управителния 
или надзорния орган на предприятието 
от обществен интерес.

Or. en

Обосновка

Измененият текст отразява по-добре задачата, който трябва да се изпълни, и е 
насочен към лицата, заети с управлението на одитираното предприятие.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При извършване на задължителен одит 
на предприятие от обществен интерес 
задължителният одитор или 
одиторското дружество поддържа 
професионален скептицизъм през целия 
одиторски процес, отчитайки, че е 
възможно да съществуват съществено 
несъответствие, дължащо се на факти 
или поведение, указващо нередности, 
включително измама или грешка, 
независимо че предишният опит на 
одитора е показал, че ръководството на 
одитираното предприятие и лицата, 
отговарящи за управлението му, 
действат честно и почтено.

При извършване на задължителен одит 
на предприятие от обществен интерес 
задължителният одитор или 
одиторското дружество поддържа 
професионален скептицизъм през целия 
одиторски процес, отчитайки, че е 
възможно да съществуват съществено 
несъответствие, дължащо се на факти 
или поведение, указващо нередности, 
включително измама или грешка, 
независимо че предишният опит на 
одитора е показал, че ръководството на 
одитираното предприятие и лицата, 
отговарящи за управлението му, 
действат честно и почтено, в 
съответствие с изискванията на 
международните стандарти за одит, 
посочени в член 26 от Директива 
2006/43/ЕО.

Or. en

Обосновка

Съществуват обстойни международни одиторски стандарти, които предоставят 
достатъчно индикации за професионална скептичност.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) свързаната със задължителния одит 
кореспонденция с одитираното 
предприятие;

б) свързаната със задължителния одит 
значителна кореспонденция с 
одитираното предприятие;

Or. en

Обосновка

Цялата кореспонденция, свързана със задължителния одит, е твърде широка 
категория, което би довело до количество от данни, които нямат да бъдат особено 
полезни по-късно, и ненужни би увеличило разходите и административната тежест 
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на задължителните одити.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) началната и крайната дата на фазите 
на одиторските процедури, посочени в 
плана за одита;

д) началната и крайната дата на 
задължителните одити;

Or. en

Обосновка

Естеството на задължителния одит не позволява ясни дати на отделните фази, тъй 
като е повтарящ се процес, който води до окончателно одиторско становище.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) мнението на задължителния одитор 
или основния партньор по одита, което е 
отразено в проектодокладите, 
посочени в членове 22 и 23;

з) мнението на задължителния одитор 
или основния партньор по одита, което е 
отразено в докладите, посочени в 
членове 22 и 23;

Or. en

Обосновка

В края на краищата, само окончателните доклади отразяват становището на 
ключовите партньори, поради което посочването на проекти с евентуални грешки или
поне непълнота би имало малко добавена стойност.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) се съдържа описание на използваната 
методика, включително каква част от 

з) се съдържа описание на използваната 
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баланса е била пряко проверена и за 
каква част са извършени проверки на 
системите и на съответствието;

методика;

Or. en

Обосновка

Тази информация не следва да се посочва в обществен доклад, а в доклад, предназначен 
за одиторския комитет/надзорен съвет в допълнителния доклад.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) се обяснява всяко изменение в 
тежестта на проверките по 
същество и проверките за 
съответствие в сравнение с 
предходната година, дори ако през 
предходната година задължителният 
одит е бил извършен от друг(и) 
задължителен(ни) одитор(и) или 
одиторско(и) дружество(а);

заличава се

Or. en

Обосновка

Съществуват международни стандарти, които следва да са достатъчни в това 
отношение, като всяко допълнително усложняване може да доведе до практически 
проблеми. Наред с това, не е ясно дали трета страна, която не е запозната с 
техническите въпроси, би могла да разбере допълнителната информация, която е 
предоставена, и одиторският комитет следва обикновено да се информира относно 
фокуса на одита, поради което този елемент беше добавен към допълнителния 
доклад.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) се излага подробна информация заличава се
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относно нивото на същественост, 
прилагано при задължителния одит;

Or. en

Обосновка

На практика такава информация има малка добавена стойност за незапознатите 
трети страни, особено тъй като равнищата на същественост може да се 
различават в един доклад. Споменаване на равнищата на същественост не само би 
усложнило доклада, но и би довело до заключения относно праговете на абсолютна 
стойност, без да се отчитат обстоятелствата като цяло. Тъй като информацията 
запазва релевантност, тя е добавена към допълнителния доклад.

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) се определят основните области на 
риска от съществени неточности в 
годишните или консолидираните 
финансови отчети, включително 
важни счетоводни прогнози или 
области, за които съществува 
несигурност на измерванията;

к) се обръща внимание, по 
целесъобразност, на въпроси, 
разкрити във финансовите 
декларации, които според одитора са 
основни за разбирането от страна на 
ползвателите на финансовите 
декларации;

Or. en

Обосновка

МСФО изискват одиторският комитет да бъде информиран по въпросите, 
споменати в настоящия параграф. Формулировка, по-близка до съответните МОС, е 
по-целесъобразна. Допълнителна информация може да бъде предоставена в следващия 
доклад.

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) се предоставя декларация относно 
състоянието на одитираното 
предприятие или, в случай на 

л) се предоставя заключение относно 
оценката на  задължителния одитор 
или одиторско дружество относно 
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задължителен одит на 
консолидирани финансови отчети на 
предприятието-майка и групата ― 
оценка на способността на 
предприятието, или на 
предприятието майка и на групата да 
изпълняват задълженията си в близко 
бъдеще и да продължат работа като 
действащо предприятие;

целесъобразността на използването 
от страна на управлението на 
понятието за действащо 
предприятие при изготвянето на 
финансовите декларации и относно 
това, дали материалните неясноти 
във връзка с това понятие са 
идентифицирани;

Or. en

Обосновка

Одиторът само проверява целесъобразността на прилагането на понятието за 
действащо предприятие и съществената несигурност в това отношение.  Само по 
себе си понятието се прилага от управлението на одитираното предприятие. 
Задачата на одитора не е да оценява действащото предприятие само по себе си.

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) се оценява системата за вътрешен 
контрол на предприятието или — в 
случай на консолидирани финансови 
отчети ― на предприятието-майка, 
включително значителни слабости на 
вътрешния контрол, констатирани 
по време на задължителния одит, 
както и системата за водене на 
счетоводство и счетоводно 
отчитане;

заличава се

Or. en

Обосновка

Одиторският комитет следва да се информира относно всякакви слабости в 
системите за вътрешен контрол. Пълна оценка на такива недостатъци съществено 
ще увеличи разходите и тежестта на одит. Наред с това, информирането за такива 
слабости на трети страни не е целесъобразно, тай като те не са довели до 
квалифицирано становище.
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Изменение 49
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) се потвърждава, че одиторското 
мнение е в съответствие с 
допълнителния доклад за одиторския 
комитет, посочен в член 23;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това следва да се ограничи до обмен между одиторския комитет и одитора. Тъй  
като обществеността няма достъп до допълнителния докла, всички позовавания на 
него имат малко добавена стойност и биха могли да доведат дори до неправилно 
разбиране, напр. в случай на действителни различия между двата доклада.

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) се декларира, че не са предоставяни 
посочените в член 10, параграф 3 
услуги, различни от извършване на 
одит, и че при извършването на одита 
задължителният(ите) одитор(и) или 
одиторското(ите) дружество(а) са 
запазили изцяло своята независимост. 
Когато задължителният одит е 
извършен от одиторско дружество, в 
доклада се посочва всеки член, 
участващ в одитния ангажимент, и се 
декларира, че всички членове са 
запазили пълна независимост и че нямат 
пряк или косвен интерес в одитираното 
предприятие;

р) се декларира, че при извършването на 
одита задължителният(ите) одитор(и) 
или одиторското(ите) дружество(а) са 
запазили изцяло своята независимост 
Когато задължителният одит е 
извършен от одиторско дружество, в 
доклада се посочва всеки член, 
участващ в одитния ангажимент, и се 
декларира, че всички членове са 
запазили пълна независимост и че нямат 
пряк или косвен интерес в одитираното 
предприятие;

Or. en

Обосновка

От значение за обществеността е фактът, че одиторът е провел одита в пълна 
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независимост, което трябва да се оцени от одиторския комитет. Правилата за 
корпоративно управление предвиждат проверка от страна на този комитет на 
независимостта на одитора. Наред с това, предлага се забрана на ограничения списък 
на услуги извън одита.

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква с)

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) се посочват услугите, различни от 
извършване на одит, предвидени в 
член 10, параграф 3, буква б), 
подточки i) и ii), за които 
задължителният одитор или 
одиторското дружество са получили 
разрешение от одиторския комитет да ги 
предоставят на одитираното 
предприятие;

с) се посочват свързани с одита и други  
услуги за гарантиране на качеството,
предвидени в член 10, за които 
задължителният одитор или 
одиторското дружество са получили 
разрешение от одиторския комитет да ги 
предоставят на одитираното 
предприятие;

Or. en

Обосновка

Тъй като всички  свързани с одита и други услуги за гарантиране на качеството 
следва да подлежат на одобрението на одиторския комитет, а услугите извън одита 
са забранени, само първите са споменати тук.

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква т)

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) се посочват услугите, различни от 
извършване на одит, предвидени в 
член 10, параграф 3, буква б), 
подточки iii) и iv) , за които 
задължителният одитор или 
одиторското дружество са получили 
разрешение от одиторския комитет 
да ги предоставят на одитираното 
предприятие;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Ненужно, тъй като всички свързани с одита и други услуги за гарантиране на 
качеството трябва да се посочат съобразно предходния параграф.

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Одиторският доклад не е по-дълъг от 
четири страници или 10 000 знака (без 
интервали). Той не съдържа никакви 
препратки към допълнителния доклад за 
одиторския комитет, посочен в член 23.

4. Одиторският доклад не следва да е
по-дълъг от четири страници или 10 000 
знака (без интервали). Той не съдържа 
никакви препратки към допълнителния 
доклад за одиторския комитет, посочен 
в член 23.

Or. en

Обосновка

Дължината на доклада следва да е подходяща с оглед на сложността на 
предприятието и одита, което се решава най-добре от одитора.

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителният(ите) одитор(и) или 
одиторското(ите) дружество(а), 
което(които) извършва(т) задължителен 
одит на предприятия от обществен 
интерес, представя(т) допълнителен 
доклад за одиторския комитет на 
одитираното предприятие.

Задължителният(ите) одитор(и) или 
одиторското(ите) дружество(а), 
което(които) извършва(т) задължителен 
одит на предприятия от обществен 
интерес, представя(т) допълнителен 
доклад за одиторския комитет и 
управителния, административния и 
надзорния съвет на одитираното 
предприятие.

Or. en

Обосновка

В надзорен съвет от две равнища, оригиналната разпоредби би могла да намали 
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информацията, предоставена на надзорния съвет, в сравнение с текущата практика.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одиторският комитет или органът, 
изпълняващ равностойни функции, 
има право да предаде допълнителния 
доклад на управителния, 
административния или надзорния 
орган на одитираното предприятие.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ненужен параграф, ако допълнителният доклад се изпраща автоматично на 
управителния, административния или надзорния орган.

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителният доклад се оповестява 
на общото събрание на одитираното 
предприятие, ако управителният или 
административният орган на 
одитираното предприятие реши така.

Допълнителният доклад се оповестява 
на общото събрание на одитираното 
предприятие, ако надзорният или 
административният орган на 
одитираното предприятие реши така.

Or. en

Обосновка

Тъй като допълнителният доклад е насочен към административния или надзорния 
орган на първо място, решението относно публикуването не следва да се оставя на 
управлението.

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) се описва разпределението на 
задачите между задължителния(ите) 
одитор(и) и/или одиторското(ите) 
дружество(а);

д) се описва разпределението на 
задачите между задължителния(ите) 
одитор(и) и/или одиторското(ите) 
дружество(а) и се включва описание на 
обхвата и графика на одита и важни 
констатации от проведения 
задължителен одит, включително 
значителни недостатъци в 
системата за вътрешен контрол на 
одитираното предприятие; се 
посочват сериозни трудности, 
срещнати в хода на одита, и други 
въпроси, свързани със задължителния 
одит, които според професионалната 
преценка на задължителния одитор 
или одиторското дружество са 
важни за надзора върху процеса на 
финансова отчетност;

Or. en

Обосновка

Само разпределянето на задачи между одиторите не е достатъчно и одиторският 
комитет следва да получи допълнителна информация относно добавените елементи.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) се посочват и се обясняват
решенията относно съществената 
несигурност, която може да породи
съмнение относно способността на 
предприятието да продължи да 
функционира като действащо 
предприятие;

е) се посочва и се обяснява как събития 
или условия, идентифицирани в хода 
на задължителния одит, могат да 
породят значително съмнение относно 
способността на одитираното 
предприятие да продължи да 
функционира като действащо 
предприятие и дали могат да породят 
съществена несигурност;

Or. en
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Обосновка

За одиторския комитет е важно да знае как определени събития и условия могат да 
породят съмнение и как одиторът е стигнал до това заключение.

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) се обяснява всяко изменение в 
тежестта на проверките по 
същество и проверките за 
съответствие в сравнение с 
предходната година, дори ако през 
предходната година задължителният 
одит е бил извършен от друг(и) 
задължителен(ни) одитор(и) или 
одиторско(и) дружество(а);

Or. en

Обосновка

Заличено от одиторския доклад, тъй като такава техническа информация следва да 
се адресира към одиторския комитет.

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) се излага подробна информация 
относно нивото на същественост, 
прилагано при задължителния одит;

Or. en

Обосновка

Заличено от одиторския доклад, тъй като тази информация е от значение за 
одиторския комитет.
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Изменение 61
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква e в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) се определят основните области 
на риска от съществени неточности 
в годишните или консолидираните 
финансови отчети, включително 
важни счетоводни прогнози или 
области, за които съществува 
несигурност на измерванията;

Or. en

Обосновка

Заличено от одиторския доклад.

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) се определя подробно дали воденето 
на счетоводството, счетоводната 
отчетност, всички одитирани 
документи, годишните или 
консолидираните финансови отчети и 
евентуални допълнителни доклади са 
целесъобразни;

ж) се предоставят подробности 
относно съществените грешки и 
пропуски във воденето на 
счетоводството, счетоводната 
отчетност, годишните или 
консолидираните финансови отчети и 
други доклади, идентифицирани в хода 
на задължителния одит;

Or. en

Обосновка

Обемът на информацията за одиторския комитет следва да бъде обработваем и 
следователно тя да е насочена към съществени въпроси и да не предоставя твърде 
много подробности, което носи със себе си риск от отвличане на вниманието от 
ключовите аспекти.
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Изменение 63
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) се съдържа описание на 
използваната методика, включително 
каква част от баланса е била пряко 
проверена и за каква част са 
извършени проверки на системите и 
на съответствието;

Or. en

Обосновка

Тази информация следва да се адресира към одиторския комитет и поради това беше 
заличена от одиторския доклад.

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) се оценява системата за 
вътрешен контрол на предприятието 
или — в случай на консолидирани 
финансови отчети ― на 
предприятието-майка, включително 
значителни слабости на вътрешния 
контрол, констатирани по време на 
задължителния одит, както и 
системата за водене на счетоводство 
и счетоводно отчитане;

Or. en

Обосновка

Тази информация следва да се адресира към одиторския комитет и поради това беше 
заличена от члена за одиторския доклад.
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Изменение 65
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) се посочват и се обясняват подробно
всички случаи на неспазване на 
изискванията, включително 
несъществени случаи, доколкото това се 
счита за необходимо на одиторския 
комитет, за да изпълнява задачите си;

з) се посочват и се обясняват случаи на 
неспазване на изискванията, 
включително несъществени случаи, 
идентифицирани в хода на 
задължителния одит, доколкото това 
се счита за необходимо на одиторския 
комитет, за да изпълнява задачата си;

Or. en

Обосновка

Одиторският комитет не бива да бъде претоварен с подробности относно 
незначителни случаи на неспазване, за да може да се съсредоточи върху ключовите 
аспекти.

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) се оценяват методите за 
остойностяване, приложени към 
различните позиции в годишните или 
консолидираните финансови отчети, 
включително всяко въздействие от 
промени в тях;

и) се оценяват съществените 
качествени аспекти на счетоводните 
практики на одитираното 
предприятие, включително 
счетоводните политики, прогнози, 
остойностяване и оповестяване на 
финансови отчети и всяко 
съществено въздействие от промени в 
тях;

Or. en

Обосновка

Вместо да дава само становище относно методите на остойностяване, повече 
подробности следва да се предоставят относно качествените аспекти. Одиторът 
следва да помогне при управлението на информацията за одиторския комитет като 
посочи ключовите аспекти.
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Изменение 67
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) се посочват и се обясняват 
принципите, използвани при 
консолидирането в случай на 
задължителен одит на 
консолидирани финансови отчети;

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази информация вече е предоставена във финансовите отчети на дружеството.

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 55 от Директива 2004/39/ЕО, 
член 53 от Директива 2006/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
член 15, параграф 4 от Директива 
2007/64/ЕО, член 106 от Директива 
2009/65/ЕО, член 3, параграф 1 от 
Директива 2009/110/ЕО и член 72 от 
Директива 2009/138/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета35, задължителният одитор 
или одиторското дружество, 
извършващи задължителен одит на 
предприятие от обществен интерес, са 
длъжни да докладват своевременно на 
компетентните органи, 
осъществяващи надзор над 
предприятия от обществен интерес,
всеки факт или решение по отношение 
на това предприятие от обществен 
интерес, за които е научил при 
извършване на задължителния одит и 
които може да предизвикат едно от 

Задължителният одитор или 
одиторското дружество, извършващи 
задължителен одит на предприятие от 
обществен интерес, докладват 
своевременно на одиторския 
комитет, административния и 
надзорния орган, всеки факт или 
решение по отношение на това 
предприятие от обществен интерес, за 
които е научил при извършване на 
задължителния одит. Докладването ще 
предизвика едно от следните:



PE496.380v01-00 44/59 PA\912931BG.doc

BG

следните:

Or. en

Обосновка

Като цяло е по-целесъобразно докладването да включва заетите с управлението на 
одитираното предприятие. Директното и некоординирано докладване от страна на 
задължителния одитор или одиторско дружество пред надзорния орган може да 
доведе до застъпващи се и объркващи сведения за конкретните случаи.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) отказ от изразяване на мнение върху 
финансовите отчети, или мнение, 
различно от неквалифицирано 
мнение.

в) отказ от издаване на одиторски 
доклад или издаване на различно или 
квалифицирано одиторско 
становище.

Or. en

Обосновка

Разяснение на изискването.

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителният одитор или 
одиторското дружество са задължени 
също така да съобщават всякакви факти 
и решения, за които са научили при 
извършването на задължителния одит на 
предприятие, което има тесни връзки 
с предприятието от обществен интерес, 
на което те също извършват 
задължителен одит.

Задължителният одитор или 
одиторското дружество са задължени 
също така да съобщават всякакви факти 
и решения съобразно параграф 1, буква 
а), б) или в), за които са научили при 
извършването на задължителния одит на 
предприятие, контролирано от
предприятието от обществен интерес, на 
което те също извършват задължителен 
одит.

Одиторският комитет, 
административният и надзорният 
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орган ще предприемат необходимите 
мерки за незабавно информиране на 
компетентните органи, които 
осъществяват надзор върху 
предприятията от обществен 
интерес, относно тези докладвани 
факти и решения.

Or. en

Обосновка

Добавената формулировка установява изискване за лицата, ангажирани с 
управлението на одитираното предприятие, да търсят подходящ начин за незабавно 
докладване на решенията и фактите на надзорния им орган.

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Добросъвестното оповестяване пред 
компетентните органи от 
задължителния одитор или одиторското 
дружество на всеки факт или решение, 
посочени в параграф 1, или на всеки 
факт по време на предвидения в 
параграф 2 диалог не представлява 
нарушение на договорно или правно 
ограничение относно разкриването на 
информация и тези лица са освободени 
от всякаква отговорност.

3. Добросъвестното оповестяване пред 
компетентните органи от 
задължителния одитор или одиторското 
дружество на всеки факт по време на 
предвидения в параграф 2 диалог не 
представлява нарушение на договорно 
или правно ограничение относно 
разкриването на информация и тези 
лица са освободени от всякаква 
отговорност.

Or. en

Обосновка

Това отразява променения подход при докладването пред надзорните органи за всички 
предприятия от обществени интерес. Остава специфичният подход за 
задължителните одитори и одиторски предприятия на кредитни институции и 
застрахователни предприятия.

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишният финансов отчет и 
годишният отчет за доходите показват 
общия оборот, разделен на такси от 
задължителен одит на годишни и 
консолидирани финансови отчети на 
предприятия от обществен интерес, и 
субекти, които принадлежат към група 
от предприятия, чието предприятие 
майка е предприятие от обществен 
интерес, и на такси от задължителен 
одит на годишни и консолидирани 
финансови отчети на други предприятия 
и такси, начислявани за свързани с 
одита финансови услуги, както са 
определени в член 10, параграф 2.

Годишният финансов отчет и 
годишният отчет за доходите показват 
общия оборот, разделен на такси от 
задължителен одит на годишни и 
консолидирани финансови отчети на 
предприятия от обществен интерес, и 
субекти, които принадлежат към група 
от предприятия, чието предприятие 
майка е предприятие от обществен 
интерес, и на такси от задължителен 
одит на годишни и консолидирани 
финансови отчети на други предприятия 
и такси, начислявани за свързани с 
одита и други услуги за гарантиране 
на качеството, както са определени в 
член 10, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Промяна вследствие на измененията на член 10.

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на одиторския комитет 
участват в програми за подобряване 
на професионалните умения, за да 
гарантират подходящо ниво на 
технически знания, за да изпълняват 
своите задачи.

Or. en

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се отнася до подновяване на 
одитния ангажимент в съответствие с 
член 33, параграф 1, втора алинея, при 
подготовката на препоръката си
одиторският комитет взема предвид 
всички констатации и заключения 
относно препоръчаните 
задължителен одитор или одиторско 
дружество, посочени в член 40, 
параграф 6 и публикувани от
компетентните органи съгласно член 
44, буква г).

Когато се отнася до подновяване на 
одитния ангажимент в съответствие с 
член 33, параграф 1, втора алинея, 
одиторският комитет основава 
препоръката си на обстойна оценка 
на качеството на одит на 
задължителния одитор или одиторско 
дружество след период от три 
последователни години. 
Компетентният орган, посочен в 
член 35, параграф 2, може да 
адаптира графика съобразно периода 
на национално назначаване.

Or. en

Обосновка

След период от три години одиторският комитет следва да направи оценка на 
качеството на одита. Графикът може да се адаптира, тъй като периодът на 
назначаване варира в Европа. Задължителна повторна оценка на качеството на 
одитора или одиторското дружество, във връзка с докладването пред заседанието на 
акционерите и компетентния органи и правото му на вето, ще повиши 
прозрачността на процеса на вземане на решения.

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своята препоръка одиторският 
комитет посочва, че препоръката не е 
повлияна от трета страна и че не се 
прилага договорната клауза по параграф 
7.

Извършва се обстойна оценка при 
прилагане на прозрачен и системен 
подход, която включва разглеждане 
на професионалната компетентност 
на одитора или одиторското 
дружество, необходима за извършване 
на задължителния одит съгласно 
съответните изисквания за 
етичност и международните 
стандарти за одит, посочени в член 
20. Тази оценка взема под внимание 
всички констатации и заключения на 
препоръчания задължителен одитор 
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или одиторско дружество, посочени в 
член 40, параграф 6 и публикувани от 
компетентните органи съгласно член 
44, буква г);
В своята препоръка одиторският 
комитет посочва, че препоръката не е 
повлияна от трета страна и че не се 
прилага договорната клауза по параграф 
7.

Or. en

Обосновка

Това изменение определя съдържанието на оценката на качеството на одита.

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако се отнася за подновяване на 
одитен ангажимент в съответствие 
с член 33, параграф 1, втора алинея,
препоръката на одиторския комитет, 
посочена в параграф 2 от настоящия 
член, се изготвя след процедурата за 
подбор, организирана от одитираното 
предприятие при спазване на следните 
критерии:

Препоръката на одиторския комитет, 
посочена в параграф 2 от настоящия 
член, се изготвя след тръжната 
процедура, организирана от 
одитираното предприятие при спазване 
на следните критерии:

Or. en

Обосновка

За да се даде възможност за по-голям избор на одиторски дружества, конкуриращи се 
за задължителния одит, и за да се обосноват надлежно препоръките към общото 
събрание, следва да се проведе публична тръжна процедура.

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) одитираното предприятие има 
право да покани всеки задължителен 
одитор или одиторско дружество да 
представят предложения за 
предоставянето на услуги по 
задължителен одит, при условие че са 
спазени разпоредбите на член 33, 
параграф 2 и че най-малко един от 
поканените одитори или едно от 
дружествата през предходната 
календарна година не е получил(о) над 
15 % от общите си одиторски такси 
от големите предприятия от 
обществен интерес в съответната 
държава-членка;

а) всеки задължителен одитор или 
одиторско дружество са свободни да 
представят предложения за 
предоставянето на услуги по 
задължителен одит, при условие че са 
спазени разпоредбите на член 33, 
параграф 2;

Or. en

Обосновка

Тъй като процедурата следва да е публична покана за участие в търг, не следва да се 
извършва предварителен подбор на поканените одитори.

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) одитираното предприятие е свободно 
да избере начина, по който да покани 
задължителния(ите) одитор(и) или 
одиторско(и) дружество(а), като не е 
задължено да публикува покана за 
участие в търг в Официален вестник на 
Европейския съюз и/или в националните 
държавни вестници или ежедневници;

б) одитираното предприятие публикува 
покана за участие в търг в Официален 
вестник на Европейския съюз и/или в 
националните държавни вестници или 
ежедневници;

Or. en

Обосновка

Макар и одитираното предприятие да е свободно еднократно да поднови 
назначаването на одитор, то следва да организира покана за участие в търг, когато е 
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достигната максималната продължителност за две последователни назначавания на 
одитор или одиторско дружество. Това ще даде възможност за по-голяма 
конкуренция и по-прозрачен процес на подбор.

Изменение 79
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) одитираното предприятие изготвя 
тръжните документи с намерението да 
покани задължителния(ите) одитор(и) 
или одиторското(ите) дружество(а).
Тези тръжните документи позволяват на 
кандидатите да разберат дейността на 
одитираното предприятие и вида на 
задължителния одит, който трябва да 
бъде извършен. Тръжната документация 
съдържа прозрачни и 
недискриминационни критерии за 
подбор, които се използват от 
одитираното предприятие за оценка на 
предложенията, направени от 
задължителните одитори или одиторски 
дружества;

в) одиторският комитет изготвя 
тръжните документи с намерението да 
покани задължителния(ите) одитор(и) 
или одиторското(ите) дружество(а).
Тези тръжните документи позволяват на 
кандидатите да разберат дейността на 
одитираното предприятие и вида на 
задължителния одит, който трябва да 
бъде извършен. Тръжната документация 
съдържа прозрачни и 
недискриминационни критерии за 
подбор, които се използват от 
одитираното предприятие за оценка на 
предложенията, направени от
задължителните одитори или одиторски 
дружества;

Or. en

Обосновка

Одиторският комитет следва да е отговорен за процедурата на подбор на одитор.

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) одитираното предприятие е 
свободно да определи процедурата за 
подбор и може да проведе преки 
преговори със заинтересовани 
кандидати в хода на процедурата;

г) одиторският комитет е свободен
да определи процедурата за подбор и 
може да проведе преки преговори със 
заинтересовани кандидати в хода на 
процедурата;

Or. en
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Обосновка

Одиторският комитет следва да е отговорен за процедурата на подбор на одитор.

Изменение 81
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) одитираното предприятие оценява
предложенията, направени от 
задължителните одитори или одиторски 
дружества, съобразно критериите за 
избор, предварително определени в 
тръжните документи. Одитираното 
предприятие изготвя доклад за 
заключенията от процедурата за
подбор, който се утвърждава от 
одиторския комитет. Одитираното 
предприятие и вземат под внимание 
всеки доклад за проверка относно 
кандидатстващите задължителен одитор 
или одиторско дружество, посочен в 
член 40, параграф 6 и публикуван от 
компетентните органи съгласно член 44, 
буква г);

е) одиторският комитет извършва 
обстойна оценка на предложенията, 
направени от задължителните одитори 
или одиторски дружества, при 
прилагане на прозрачен и системен 
подход, включваща разглеждане на 
професионалната компетентност на 
одитора или одиторското 
дружество, необходима за извършване 
на задължителния одит съгласно 
съответните изисквания за 
етичност и международните 
стандарти за одит, посочени в член 
20. Одитираното предприятие и 
одиторският комитет вземат под 
внимание всеки доклад за проверка 
относно кандидатстващите 
задължителен одитор или одиторско 
дружество, посочен в член 40, параграф 
6 и публикуван от компетентните 
органи съгласно член 44, буква г);

Or. en

Обосновка

Професионалната компетентност на одитора или одиторското дружество, 
необходима за извършване на задължителния одит съгласно съответните изисквания 
за етичност и международните стандарти за одит, посочени в член 20, следва да се 
разглеждат още при тръжната процедура. Следва да е ясно в крайна сметка, че 
именно одиторският комитет носи пълна отговорност за всички етапи на 
процедурата на подбор.
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Изменение 82
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) одитираното предприятие трябва 
да може да докаже пред компетентния 
орган, посочен в член 35, че 
процедурата за подбор е проведена по 
справедлив начин.

ж) одиторският комитет трябва да 
може да докаже пред компетентния 
орган, посочен в член 35, че 
процедурата за подбор е проведена по 
справедлив начин.

Or. en

Обосновка

Одиторският комитет следва да е отговорен за процедурата на подбор на одитор.

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одиторският комитет отговаря за 
процедурата за подбор, посочена в
първа алинея.

заличава се

Or. en

Обосновка

Сега одиторският комитет изрично се упоменава на всички етапи от процедурата на 
подбор.

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложението на административния 
или надзорния съвет пред общото 
събрание на акционерите или членовете 
на одитираното предприятие за 
назначаване на задължителен одитор 

Предложението на административния 
или надзорния съвет пред общото 
събрание на акционерите или членовете 
на одитираното предприятие за 
назначаване на задължителен одитор 
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или одиторско дружество включва 
препоръката на одиторския комитет.

или одиторско дружество включва 
препоръката на одиторския комитет. 
Предложението до общото събрание 
се придружава от резултатите на 
обстойната оценка, посочена в член 
32, параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Това увеличава прозрачността при процедурата на подбор.

Изменение 85
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на кредитна институция
или застрахователно предприятие 
управителният или надзорният съвет
представя своя проект за предложение 
на компетентния орган, посочен в член 
35, параграф 2. Компетентният орган, 
посочен в член 35, параграф 2, има 
право на вето върху избора, предложен 
в препоръката. Всяко такова възражение 
е надлежно обосновано.

Административният или надзорният 
съвет представят проект за 
предложение на компетентния орган, 
посочен в член 35, параграф 2.
Проектът за предложение на 
компетентния орган, посочен в член 
35, параграф 2, се придружава от 
резултатите от обстойната оценка, 
посочена в член 32, параграфи 2 и 3, и
има право на вето върху избора, 
предложен в препоръката. Всяко такова 
възражение е надлежно обосновано.

Or. en

Обосновка

Оценката следва да бъде предоставена на разположение на компетентния орган. 
Приложените към нея сведения и права на вето се предоставят на всички 
компетентни органи, а не само на компетентните органи във финансовия сектор, с 
цел отстраняване на възможни слабости в процедурата за назначаване на одитори за 
задължителен одит на всички предприятия от обществен интерес.

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален 
ангажимент, който не може да бъде по-
кратък от две години.

Предприятието от обществен интерес 
назначава задължителен одитор или 
одиторско дружество за първоначален
период на ангажимент, който не може 
да бъде по-кратък от една година.

Or. en

Обосновка

Изменението укрепва принципа за правото на заинтересованите страни да избират 
ежегодно одитори и същото така е в съответствие с редица законодателства на 
държави членки.

Изменение 87
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятието от обществен интерес 
може да поднови ангажимента само 
веднъж.

Предприятието от обществен интерес 
може да поднови ангажимента само 
веднъж, при условие че това се 
основава на предложение на 
одиторският комитет и е одобрено 
от общото годишно събрание.

Or. en

Обосновка

Изменението укрепва принципа за правото на заинтересованите страни по 
отношение на подбора на одитори.

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата максимална продължителност 
на първоначалния и подновения
ангажимент не може да надвишава 6

Максималната продължителност на 
ангажимент не може да надвишава 7
години.
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години.

Or. en

Обосновка

Предлага се максималната продължителност на одитен ангажимент да бъде 7 
години, с еднократно подновяване, което означава задължителна ротация на всеки 14 
години, което отговаря на двойната продължителност на вътрешната ротация (7 
години).

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в рамките на непрекъснат 
ангажимент от 6 години са назначени 
двама задължителни одитори или 
одиторски дружества, максималната 
продължителност на ангажимента 
за всеки от задължителните одитори 
или одиторски дружества не може да 
превишава 9 години.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като е увеличен общият срок на назначаване, не е целесъобразно допълнително 
увеличаване.

Изменение 90
Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 
при извънредни обстоятелства 
предприятието от обществен 
интерес може да поиска от 
компетентния орган, посочен в член 
35, параграф 1, да разреши 
задължителният одитор или 

заличава се
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одиторското дружество да бъдат 
назначени отново за допълнителен 
ангажимент. Ако са назначени двама 
задължителни одитори или 
одиторски дружества, този трети 
ангажимент няма да надвишава три 
години. Ако е назначен един 
задължителни одитор или одиторско 
дружество, този трети ангажимент 
няма да надвишава две години.

Or. en

Обосновка

Тъй като срокът на назначаване е увеличен до 14 години, не се изисква 
допълнителното му увеличаване.

Изменение 91
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителният одитор или 
одиторското дружество установяват 
подходящ поетапен ротационен 
механизъм по отношение на най-
старшите служители, участващи в 
задължителния одит, включително поне 
лицата, които са регистрирани като 
задължителни одитори. Етапите на 
ротационния механизъм се определят 
спрямо назначението на отделните лица, 
а не на целия екип. Механизмът е 
съобразен с мащаба и обема на 
дейността на задължителния одитор или 
одиторско дружество.

Задължителният одитор или 
одиторското дружество установяват 
подходящ поетапен ротационен 
механизъм по отношение на най-
старшите служители, участващи в 
задължителния одит, включително поне 
лицата, които са регистрирани като 
задължителни одитори. Етапите на 
ротационния механизъм се определят 
спрямо назначението на отделните лица, 
а не на целия екип, участващ в 
одитния ангажимент. Механизмът е 
съобразен с мащаба и обема на 
дейността на задължителния одитор или 
одиторско дружество.

Or. en

Обосновка

Пояснява се формулировката в съответствие с приложимите международни 
стандарти.
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Изменение 92
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато задължителен одитор или 
одиторско дружество е заменено с друг 
задължителен одитор или одиторско 
дружество, бившият задължителен 
одитор или одиторско дружество
предоставя на встъпващия 
задължителен одитор или одиторско 
дружество предавателен протокол. В 
протокола са включени съответната 
информация относно одитираното 
предприятие, каквато е обективно 
необходима за разбиране на 
естеството на дейността и 
вътрешната организация на 
одитираното предприятие и за 
гарантиране на непрекъснатост на 
задължителния одит и 
съответствие с одитите, извършени 
през предходните години.

Когато задължителен одитор или 
одиторско дружество е заменено с друг 
задължителен одитор или одиторско 
дружество, бившият задължителен 
одитор или одиторско дружество спазва 
изискванията, съдържащи се в член 
23, параграф 3 от Директива 
2006/43/EО.

Or. en

Обосновка
Текстът на член 23, параграф 3, е по-широкообхватен и е доказал функционирането 
си на практика. Отговорностите на встъпващия одитор по отношение на работата 
на предходните одитори вече са разгледани в международните стандарти.

Изменение 93
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бившият задължителен одитор или 
одиторско дружество предоставя достъп 
на встъпващия задължителен одитор 
или одиторско дружество и до 
посочените в член 23 допълнителни 
доклади, предназначени за одиторския 
комитет, от предишни години и до 
всякаква информация, предавана на 

Бившият задължителен одитор или 
одиторско дружество предоставя достъп 
на встъпващите задължителни 
одитори или одиторски дружества и 
до посочените в член 23 допълнителни 
доклади, предназначени за одиторския 
комитет, за предишните три години и 
до всякаква информация, предавана на 
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компетентните органи съгласно членове 
25 и 27.

компетентните органи съгласно членове 
25 и 27.

Or. en

Обосновка

Целта е да се предостави разумен срок за представяне на тази информация и да се 
отрази фактът, че бившият одитор може да не изпълнявал тази роля за предишните 
три години.

Изменение 94
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи, посочени в 
член 35, параграф 1 наблюдават 
редовно развитието на пазара за 
предоставяне на услуги по 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес.

Държавите членки наблюдават 
редовно развитието на пазара за 
предоставяне на услуги по 
задължителен одит на предприятия от 
обществен интерес

Or. en

Обосновка

Решението кой национален орган най-добре ще наблюдава развитието на пазара 
следва да се остави на държавите членки. Например, органите в областта на 
конкуренцията разполагат с необходимия експертен опит и капацитет, поради което 
тази задача не следва непременно да се поверява на компетентните органи.

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи оценяват по-
специално следното:

Държавите членки оценяват по-
специално следното:

Or. en
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Обосновка

Държавите членки следва да са свободни да решават как да се осъществяват 
задачите за наблюдение на пазара.

Изменение 96
Предложение за регламент
Член 42 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки компетентен орган изготвя 
доклад по този въпрос и го представя 
на ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО до 
Х Х 20ХХ [2 години след влизането в 
сила на регламента] и поне на всеки 
две години след това.

заличава се

ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО използват 
тези доклади, за да изготвят 
съвместен доклад за положението на 
ниво Европейски съюз. Докладът се 
представя на Комисията, 
Европейската централна банка и 
Европейския съвет за системен риск.

Or. en

Обосновка

Одиторските дружества не са системни като финансовите институции и 
ударението следва да се постави по-скоро върху планирането на действия при 
непредвидени ситуации. От друга страна, различията в положението на пазара 
между отделните държави членки са толкова големи, че доклад на равнище ЕС има 
малка добавена стойност.


