
П Р А В И Л А  

за огласяване на информация  

за дейността на Сметната палата 

 

 

Чл. 1. Тeзи правила регламентират реда за огласяване на информация за дейността 

на Сметната палата съгласно принципите за публичност и прозрачност в изпълнение на чл. 

4, ал. 4 от Закона за Сметната палата и Медийната политика на Сметната палата. 

Чл. 2. Информация за дейността на Сметната палата се огласява чрез: 
1. Интернет страницата на Сметната палата като основна информационна 

платформа; 

2. Други средства за комуникация с медиите: пресконференции, пресинформации, 

интервюта, отговори на въпроси на медии, социални мрежи, срещи и публикации.  

Чл. 3. (1) На интернет страницата на Сметната палата се публикуват: 

1. международно признати одитни стандарти съгласно чл. 21 т. 6 от Закона за 

Сметната палата; 

2. одитни доклади, съгласно чл.  59 от Закона за Сметната палата; 

3. отчети за дейността на Сметната палата по чл. 64, ал.2 от Закона за Сметната 

палата; 

4. доклади по чл. 65, ал. 5 от Закона за Сметната палата; 

5. доклади за извършен последващ контрол за изпълнение на препоръките на 

Сметната палата; 

6. неизпълнение на задълженията за съдействие от ръководители и длъжностни 

лица в одитирани организации, отказ за освобождаване от длъжност и др. обстоятелства, 

определени от председателя, съгласно чл. 60 от Закона за Сметната палата;  

7. протоколи по чл. 20, ал. 3 от от Закона за Сметната палата; 

8. доклади и информация по чл. 34, ал. 6 и чл. 35а, ал. 4 от Закона за политическите 

партии; 

9. отчети, доклади и информация съгласно чл. 171, ал. 5 и ал. 6, чл. 172, ал. 2 и 5 и 

чл. 173 от Изборния кодекс;  

10. Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество;12. вътрешни актове; 

11. съобщения за връчени доклади за извършени одити по чл. 47, ал. 2 от Закона за 

Сметната палата; 

12. информация за раздел „Профила на купувача“;  

13. информация за раздел „Професионално развитие“; 

14. пресинформации, фото и видео материали  за дейността на Сметната палата; 

15. информация за международното и двустранното сътрудничество, проекти, 

програми и форуми;  

16. други документи и материали, свързани с дейността на Сметната палата.  

(2) На интернет страницата на Сметната палата на английски език се публикуват 

информация, доклади и материали с насоченост към чуждестранна аудитория: обща 

информация за институцията, пресинформация за одитни доклади, одитни доклади, 

информация за международното и двустранното сътрудничество, за проекти, програми, 

форуми, фото и видео материали и друга информация. 

Чл. 4. Публикуването на интернет страницата на Сметната палата се извършва: 

1. по решение на Сметната палата - чл.  3, ал. 1, тт 1-9; 

2. по разпореждане на председателя на Сметната палата - чл.  3, ал. 1, тт 10-16. 

Чл. 5. (1)_Не се огласяват: 
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1. информация за одит преди издаването на окончателния одитен доклад съгласно 

чл. 59, ал. 3 от  от Закона за Сметната палата; 

2. информация за одитен доклад или части от него, изпратени на прокуратурата 

съгласно чл. 58, ал. 3 от  от Закона за Сметната палата; 

3. доклади със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, на 

бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ преди внасянето им в 

Народното събрание съгласно чл. 59, ал.4 от  от Закона за Сметната палата; 

4. класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, 

както и търговската, банковата или друга защитена от закона тайна; 

5. лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.  

 (2) Във връзка със защитата на личните данни и изискванията на Регламент 

(ЕС)2016/679: 

1. За публикуване на интернет страницата се подава информация, която не 

съдържа лични данни или те са предварително заличени от ръководителите на 

структурните звена, в която е създадена информацията; 

2. За публикуваната информация се спазва срок на продължителност, за който 

публикациите да бъдат на интернет страницата, ако  такъв е предвиден в закон или друг 

документ;  

3. Одитните доклади, докладите за резултатите от последващия контрол за 

изпълнение на препоръките, съобщенията за връчване, прессъобщенията и снимките  

остават видими като списък на интернет страницата от началото на текущия мандат, 

същите от предишните мандати остават достъпни през електронния архив на интернет 

страницата; 

4. Не се публикуват снимки на студенти, ученици и деца, ако не са налице 

законови основания за обработка (легитимен интерес или съгласие по чл. 7 от Регламента); 

5. За публикуване на снимки и имена на служители на Сметната палата, за 

обработката на които липсва законово основание, е необходимо писмено съгласие (по 

утвърден образец) за обработка на данни; 

Чл. 6. (1) Публикуването на интернет страницата по чл. 3 от настоящите правила 

се извършва от служителите „Връзки с обществеността“ в Кабинета на председателя на 

Сметната палата;  

(2) Одитните доклади и докладите за резултатите от проверката за изпълнение на 

препоръките, както и протоколи по чл. 20, ал. 3, решения, заповеди, постъпват в  Кабинета 

на председателя на Сметната палата по електронна поща. 

 (4) Съобщенията за връчени проекти на одитни доклади постъпват в Кабинета на 

председателя по електронната поща от одитните дирекции.  

(5) Доклади, пресинформация и други материали за интернет страницата на 

английски език се предоставят на английски език в Кабинета на председателя от Дирекция 

“Международна дейност и проекти” или от структурното звено, изготвило материала. 

(7) Вътрешни актове и други документи за дейността на Сметната палата се 

предоставят за публикуване по електронна поща или чрез деловодната система на 

служителите „Връзки с обществеността“ в Кабинета на председателя на Сметната палата.  
Чл. 7. (1) Кабинетът на председателя публикува одитните доклади на интернет 

страницата до 3 дни след изпращането им до съответните адресати , извън случаите, които 

изискват промяна на този срок. 

(2) Кабинетът на председателя адаптира одитните доклади и материали по форма 
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към спецификата на интернет страницата. 

(3) Явни технически грешки във вече публикувани доклади и материали се 

коригират  след одобрение на председателя на Сметната палата. 

Чл. 8. (1) Интернет страницата на Сметната палата се поддържа информационно в 

актуално състояние от служителите „Връзки с обществеността“ в Кабинета на председателя 

на Сметната палата. 

(2) Интернет страницата на Сметната палата се администрира хардуерно и 

софтуерно като операционна система и се поддържат нейни архивни копия от отдел 

“Информационно обслужване”. 

Чл. 9. (1) Комуникациите с медиите се осъществяват чрез Кабинета на 

председателя. 

(2) Конкретните форми на комуникации с медиите се одобряват от  председателя 

на Сметната палата.  

(3) Изявления от името на Сметната палата се правят с одобрение на председателя 

на Сметната палата.  

(4) Председателят на Сметната палата определя за всеки конкретен случай лицето, 

което да направи изявление от името на институцията пред медиите и обществеността. 

Чл. 10. (1) Пресинформации за дейността на Сметната палата се подготвят от 

служителите „Връзки с обществеността“ в Кабинета на председателя на Сметната палата 

със съдействието на одитния директор или ръководителя на структурното звено.  

Чл. 11. Пресконференциите се организират от Кабинета на председателя след 

съгласуване на темата, посланията и участниците с председателя на Сметната палата и се 

подготвят информационно със съдействието на компетентната одитна дирекция и/или 

адиминстративно звено. 

Чл. 12. Отговорите на въпроси на медии се подготвят от  Кабинета на 

председателя със съдействието на компетентното структурно звено.  

Чл. 13. (1) Интервюта за медиите дават председателят, заместник-председателите, 

членовете и упълномощени от председателя служители на Сметната палата.  

(2)  Кабинетът на председателя организира провеждането на интервюто, като 

уточнява темата и въпросите, времето и мястото на провеждането му, и съдейства за 

подготовката на интервюирания.   

Чл. 14. Сметната палата може да регистрира свои страници в социални мрежи с 

решение на Сметната палата. В тях се публикуват новини и материали за Сметната палата, 

снимков и видеоматериал, с цел да достигнат до по-широк кръг и различни групи 

потребители. Материалите за публикуване в социалните мрежи се одобряват от 

председателя на Сметната палата. 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Правилата са приети с решение на Сметната палата № 217/30.07.2020 г. и 

отменят Правилата за реда за огласяване на информация за дейността на Сметната палата, 

влезли в сила с решение на Сметната палата № 037/14.02.2008 г. и № 078/14.04.2016 г. 


