
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА /МО/, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 ОТ 

НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И 

ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ 

ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА          

№ Р – 55 от 28.02.2019 г., ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОТБРАНАТА 

 

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 5 години стаж в областта на управлението и контрола, 

вътрешния или външния одит; 

- да не участват в повече от два одитни комитета.  

2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за 

участие в процедурата за подбор са: 

- писмено заявление, съгласно Приложение № 1 от Наредба за процедурата за 

определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния 

сектор /НПОСДОКОПС/; 

- копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна 

степен „магистър“; 

- копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 

18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; 

- декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит 

в публичния сектор, съгласно Приложение № 2 от НПОСДОКОПС; 

- други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити 

сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по 

преценка на кандидата. 

3. Място и срок за подаване на документи:  

Документите се подават в сградата на Министерство на отбраната на адрес: гр. 

София, ул. “Дякон Игнатий” № 3, в Приемна, вход от ул. ”Аксаков”, в запечатан плик с 

надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния 

комитет на Министерството на отбраната“, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.  

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 

8-дневен срок от публикуването на обявлението на интернет страницата на 

Министерството на отбраната. Краен срок за подаване на документите – 12.03.2019 г. 



4. 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. Заседанията на 

одитния комитет ще се провеждат в сградата на Министерството на отбраната, ул. 

“Дякон Игнатий” № 3. 

5. 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 министъра на отбраната, при 

сформирането на одитния комитет.  

6. Подборът ще се проведе въз основа на: 

- преглед на представените от кандидатите необходими документи; 

- интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето 

виждане за работата на одитния комитет (до кандидатите, които са допуснати до 

интервю, на посочения от тях е-mail, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в 

която ще бъдат посочени датата, място и часът, в който кандидатът следва да се яви на 

интервю). 

7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с 

процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет ще се обявяват на 

Интернет страницата на Министерството на отбраната:  секция „Документи“/„Обяви 

и конкурси“ (https://www.mod.bg/bg/documents_obiaviKonkursi.html), както и на 

информационни табла във фоайето на Приемната на Министерство на отбраната гр. 

София, ул. “Дякон Игнатий” № 3, вход от ул. ”Аксаков”.  

https://www.mod.bg/bg/documents_obiaviKonkursi.html

