ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати за външни членове на одитния комитет на
Министерството на образованието и науката
Днес, 02.12.2020 г., комисия в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Любомир Йосифов

– директор на дирекция „Правна“

ЧЛЕНОВЕ:
1. Грозденка Петкова

– ръководител на Звеното за вътрешен одит

2. Даниела Недялкова

– директор на дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“ (ЧРАО)

назначена със заповед № РД 09-3309 от 18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за
провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на
Министерството на образованието и науката (МОН) проведе заседание за допускане на кандидатите,
подали заявление за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет.
Комисията констатира, че в срока за подаване на заявленията, а именно до 17.30 ч. на
30.11.2020 г. вкл., са подадени 2 (два) броя заявления за участие в обявения подбор, както следва:
1. Заявление с вх. № 94-5323/23.11.2020 г. от Станислава Илиева;
2. Заявление с вх. № 94-5395/27.11.2020 г. от Пепа Генчева.
Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите заявления и придружаващите ги
документи за участие в обявения подбор, с цел проверка и преценка дали кандидатите са представили
всички необходими документи в съответствие с обявлението и дали същите удостоверяват
изпълнението на изискванията към външните членове на одитния комитет на МОН.
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие в процедурата /Приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата
за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор/;
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователноквалификационна степен „магистър“;
- Копие от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит на кандидата:
трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в
чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит
(длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
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- Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в
областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.
2. Изисквания към кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
- да имат минимален професионален опит - най-малко 5 години стаж в областта на управлението
и контрола, вътрешния или външния одит;
- да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
Като взе предвид гореизложеното и след направена проверка и преценка на представените
документи от кандидатите, комисията установи:
Име, презиме и
фамилия на кандидата

Представени
ли са всички
документи,
които се
изискват в
обявата

Удостоверяват ли
представените документи
съответствие на кандидата с
обявените минимални и
специфични изисквания за
членове на одитния комитет

Основание за
недопускане

1. Станислава Илиева

Да

Да

-

2. Пепа Генчева

Да

Да

-

Въз основа на извършената проверка и преценка комисията РЕШИ:
Допуска до интервю следните кандидати, които отговарят на минималните и специфични
изисквания за членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката:
1.

Станислава Илиева

2.

Пепа Генчева

Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 09.12.2020 г. от 10.00 часа, в кабинет 527 в
сградата на Министерството на образованието и науката, бул. “Дондуков“ № 2А.
Подписи на членовете на комисията:
Любомир Йосифов…………………
Грозденка Петкова……………….
Даниела Недялкова………..…..…
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