ОБЩИНА СТРАЖИЦА
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ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на
одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 1857/13.11.2020 г.,
ОБЯВЯВАМ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯТ
КОМИТЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА
1. Изискванията към кандидатите предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър”;
- опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или
външния одит;
- не участват в друг одитен комитет;
2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в
процедурата за подбор са:
- писмено заявление за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния
комитет, Приложение № 1 към настоящото обявление;
- копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния
опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или
официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);
- копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в
областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива).
3. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в
заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията
на комитета по чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитния
комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца.
4. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: размерът на
възнаграждението на външен член на одитния комитет за участие в заседанията на одитния
комитет е от половин до една минимална работна заплата за месец. Индивидуалният размер
ще бъде определен от кмета на Общината при сформирането на одитния комитет.
5. Подборът ще се проведе въз основа на:
- преглед на представените от кандидатите необходими документи;

- интервю с допуснатите по документи кандидати (до кандидатите, които са допуснати до
интервю, на посочения от тях адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която
ще бъде посочени, датата, място и часът в който кандидатът следва да се яви на интервю).
Въпроси, които ще бъдат обсъждани на интервюто:
- виждания на кандидата за работата на одитния комитет;
- разбирането на кандидата за целите на община Стражица, предизвикателствата, пред които е
изправена и съществуващите рискове;
- спецификата в работата на община Стражица, познанието на правната рамка за дейността на
общината;
- виждания на кандидата за управлението на риска в община Стражица и ролята на вътрешния
и външния одит;
- вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет;
6. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с
процедурата за подбор ще се обявяват на:
- интернет страницата на Община Стражица - www.strazhitsa.com
- на информационното табло във фоайето на входа на Община Стражица на адрес - гр.
Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 5
7. Място и срок за подаване на документи:
Документите се подават в Центъра за услуги и информация на Община Стражица на
адрес - гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 5, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за
участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община
Стражица“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в до
15.12.2020 г.

РУМЕН ПАВЛОВ
Кмет на община Стражица

