
О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

П Р О Т О К О Л 

Днес, 04.07.2017 г. в сградата на Община Кричим, пл. „Обединение” №3,ет.2 стая 21 от 
9.00 часа на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на 
одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД-02-09-
185/02.05.2017 г. на Кмета на Общината, за обявяване на процедура за подбор на кандидати за 
външни членове на одитния комитет в Община Кричим се проведе заседание на комисия в 
следния състав:  
Председател: 
 инж.Нуржан Асанова Ристемова  - заместник-кмет на община Кричим и 
 Членове  
 1. Величка Ташева Беличева-Бучова – Секретар на община Кричим  
 2. Кръстина Драганова Димова  - Ръководител на звено за вътрешен одит, 
Заседанието протече при следния ред:  
І. Комисията се запозна с обявлението за подбор, публикувано на сайта на Община Кричим и 
поставено на информационното табло до входа на Община Кричим на 02.05.2017 г.  
Съгласно т.Х от обявлението за подбора необходимите документи, които трябва да представят 
кандидатите за външни членове на одитния комитет са:  

1. Заявление по образец Приложение № 1. 
2. Автобиография  
3. Копие от Диплом за завършено висше образование и присъдена образователно 

квалификационна степен „Магистър” 
4. Документ удостоверяващ натрупания опит. 
5. Декларация по образец Приложение № 2 
6. други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити 

сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по 
преценка на кандидата 
Съгласно т.VIII от обявлението за подбор, изисквания към кандидатите са:  

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър"; 
2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, 

вътрешния или външния одит; 
3. Да не участват в повече от два одитни комитета 

ІІ. Комисията изготви „Таблица за преценка на представените документи от 
кандидатите”, която се попълва при прегледа на представените документи, както следва:

№ по 
ред 

Име, 
презиме, 
фамилия 

Заявление 
вх.№ и дата 
/Приложение 1/ 

Придобита 
образов. -
квалиф. 
степен 
„магистър” 

Профес. опит най-
малко 5 г. стаж в 
областта на 
управлението и 
контрола, вътрешния 
или външния одит 

Деклар
ация 
/Приложен
ие 2/ 

Допълнителна 
квалификация 
и придобити 
сертификати 

Допуснат 
Да/Не 



ІІІ. Комисията установи, че за външни членове на одитния комитет са подали документи 5 
/Пет/ лица, както следва:

1. Валентин Колев Савов 
2. Рени Николова Илиева 
3. Соня Николова Илийска 
4. Елена Танчева Христозова 
5. Иван Йосифов Бозев 

Разгледа обстойно представените от кандидатите документи и попълни „Таблица за 
преценка на представените документи от кандидатите”: 

№ по 
ред 

Име, 
презиме, 
фамилия 

Заявление 
вх.№ и дата 
/Приложение 1/ 

Придобита 
образов. -
квалиф. 
степен 
„магистър” 

Профес. опит най-
малко 5 г. стаж в 
областта на 
управлението и 
контрола, вътрешния 
или външния одит 

Деклар
ация 
/Приложен
ие 2/ 

Допълнителна 
квалификация 
и придобити 
сертификати 

Допуснат 
Да/Не 

1 Валентин 
Колев 
Савов 

АО-07-01-
255 от 
25.05.2017г. 

Да /съгл. 
Диплом 
039774 рег. 
№ 
60765/15.01.
2007г. 

Да  Да  Да  Да  

2 Рени 
Николова 
Илиева 

АО-07-01-
269 от 
07.06.2017г. 

Да /съгл. П-
ф 8 и 9 от 
ПЗР на ЗВО 

Да  Да  Да  Да 

3 Соня 
Николова 
Илийска 

АО-07-01-
274 от 
14.06.2017г. 

Да /съгл. П-
ф 8 и 9 от 
ПЗР на ЗВО 

Не са предсавени 
документи 
удостоверяващи 
професионалния опит 

Да  Да  Не  

4 Елена 
Танчева 
Христозова 

АО-07-01-
295 от 
27.06.2017г. 

Да /съгл. П-
ф 8 и 9 от 
ПЗР на ЗВО 

Да  Да  Да  Да 

5 Иван 
Йосифов 
Бозев 

АО-07-01-
301 от 
03.07.2017г. 

Да /съгл. П-
ф 8 и 9 от 
ПЗР на ЗВО 

Да  Да  Да  Да 

ІV. Комисията допуска до втори етап – „Интервю”, следните кандидати: 

1. Валентин Колев Савов 
2. Рени Николова Илиева 
3. Елена Танчева Христозова  
4. Иван Йосифов Бозев 

V. Комисията не допуска до втори етап – „Интервю”:  
1. Соня Николова Илийска 

Кандидатът не е приложил копия от документи, които да удостоверяват наличието на 
професионален опит по чл.18, ал.1, т.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.07.2017 г. /петък/ от 10.00 
часа, в сградата на община Кричим пл. „Обединение” №3, ет.2, зала № 21. 

Протоколът от заседанието да бъде обявен на интернет страницата на Община 
Кричим. 



На допуснатите кандидати да бъдат изпратени покани за явяване на интервю, 
указващи часа, датата и мястото на провеждането му. 

Председател: Нуржан Ристемова.............................. 
подпис - /не се чете/ 

Членове: Величка Беличева-Бучова .......................... 
подпис - /не се чете/ 

Кръстина Димова ................................ 
подпис - /не се чете/ 


