
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

На 31.03.2021 г. на интернет страницата на Сметната палата по реда на чл. 47, ал. 2 

от Закона за Сметната палата е оповестено съобщение за връчване на проект на Одитен 

доклад № 0600200120 за извършен одит на дейността на министъра на икономиката по 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 

за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. на Лъчезар Борисов, в качеството му на 

министър на икономиката. Със същото съобщение е извършено и уведомяване на лицата, 

ръководили одитирания обект през одитирания период, за възможността да се запознаят с 

проекта на одитния доклад и одитните доказателства към него на място в сградата на 

Сметната палата. 

Независимо от направеното публично уведомление, със свое писмо от 05.04.2021 г. 

ръководителят на одитния екип е изпратил проекта на Одитен доклад № 0600200120 на 

Емил Караниколов, в качеството му на министър на икономиката през одитирания период, 

по пощата с обратна разписка на постоянния му адрес, съгласно данни от Единната система 

за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Пратката се е 

върнала в Сметната палата като „непотърсена“. 

Въпреки извършването на горепосочените действия по връчване на проекта на 

одитен доклад на Емил Караниколов, ресорния заместник-председател на Сметната палата 

се е възползвал от предвидена в чл. 47, ал. 2 от Закона за Сметната палата възможност да 

предприеме и други действия за своевременното му уведомяване. 

На 02.08.2021 г. са предприети действия по връчване на проекта на одитния доклад 

по реда на чл. 18а, ал. 9 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 55 от 

Закона за Сметната палата. Служители на Сметната палата, в присъствие на представител 

на Министерство на икономиката, са извършили посещение на място на постоянния адрес 

на Емил Караниколов, като след като същият не е бил открит на адреса, на входната врата 

и в пощенската кутия е поставено съобщение, в което е посочено, че екземпляр от проекта 

на одитния доклад може да бъде получен в едноседмичен срок в сградата на Сметната 

палата. 

Към настоящия момент Емил Караниколов не се е явил в сградата на Сметната 

палата за получаване на екземпляр от проект на Одитен доклад № 0600200120, поради което 

същият се счита за връчен по реда на чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата. 

 

 

 

 


