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Конкурс за заемане на длъжността Вътрешен одитор

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за 
заемане на длъжността са: 

• Минимална степен на завършено образование – бакалавър; 
• Специалност, по която е придобито образованието – всички икономически 

и юридически специалности; 
• Минимален професионален опит –не се изисква; 
• Минимален размер на основната заплата за длъжността – 590 лв.; 
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от 
професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните 
актове, определящи формирането на възнаграждението. 

• Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от ЗДСл; 
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Internet;

• Лицето да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния 
сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен 
изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат 
сертификат за вътрешен одитор. В случай че сертификатът 
"вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на 
финансите, е придобит преди повече от три години и лицето не е 
извършвало дейност в областта на вътрешния или външния одит 
повече от три години преди назначаването, е необходимо през 
последните две години преди назначаването да е преминало 
професионални обучения и/или да е било лектор в областта на 
вътрешния одит, с обща продължителност не по-малко от 20 часа

2. Специални умения и компетентност: способност да работи в екип; 
професионална компетентност /познаване на нормативните актове/; аналитична 
компетентност; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, 
етичност, лоялност, ориентация към резултати. 

3. Брой работни места – 1. 
Кратко описание на длъжността: Участва в цялостната дейност на звеното 

по вътрешен одит, в т.ч.: Участва в одитни ангажименти за даване на увереност, 
чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов 
одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието; 
Участва в одитен ангажимент за консултиране, чрез даване на съвети, мнения и 
др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на 
управление на риска и контрола; Подпомага изготвянето на Статут на звеното по 
вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит; 
Подпомага своевременното докладване на РВО резултатите от одитните 
ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и 
предприетите действия за подобряване дейността на организацията; Подпомага 
изготвянето на междинни доклади за изпълнението на годишния план за 
дейността по вътрешен одит;  Подпомага изготвянето на годишен доклад за 
дейността по вътрешен одит;  Подпомага докладването на всички случаи, в които 
е била ограничена дейността на вътрешния одит; Подпомага докладването на 
РВО за установените при вътрешни одити случаи на нарушения на нормативни 
актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама; 



Подпомага оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление 
на риска, въведени от Кмета на общината; Подпомага оценяването на всяка нова 
система за финансово управление и контрол, както и всяка промяна на 
структури и функции в организацията; Изготвя одитен план за всеки одитен 
ангажимент при изпълнението на който участва; Участва в изготвянето на 
препоръки в докладите за изпълнени одитни ангажименти, с цел подобряване на 
системите за финансово управление и контрол, участва в подпомагането на 
Кмета на общината при изготвяне на план за действие и следи за изпълнението 
на препоръките;  Изготвя работни документи в съответствие с вътрешните 
правила и писмените процедури; Изпълнява учебните планове за повишаване на 
квалификацията наперсонала; Усъвършенства знанията, уменията и другите си 
способности, чрез непрекъснато професионално развитие;  Изпълнява всички 
нареждания и допълнително възникнали задачи, възложени от РВО в рамките на 
основната дейност и целите на длъжността. 
4. Начинът за провеждане на конкурса е по реда на чл. 24, т.1, чл. 25 и чл. 28 

от НПКДСл  чрез решаване на тест и интервю. 
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите 
за участие в конкурса са: 

- заявление по образец (Приложение № 2 по чл. 17, ал. 1 от НПКДСл); 
- декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл; 
- документ за придобито образование, специалност или квалификация; 
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (трудова и/или служебна книжка); 
- aвтобиография – CV. 

6. Документите се представят в 14-дневен срок от датата на обявяване на 
конкурса, в деловодство - стая № 13 на община Кричим от 08:00 до 12:00 часа и 
от 13:00 до 17:00 часа. 
7. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на 
информационното табло в сградата на община Кричим, както и на интернет 
страницата на общината. 


