
  
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ЧИРПАН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
От  Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно : Определяне на състава на одитния комитет в община Чирпан 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С измененията на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в ДВ бр.51 от 

05.07.2016 год. в общините с изградени звена за вътрешен одит, задължително се създават 

одитни комитети, които се състоят от 3 до 5 членове, включително и председател, като най-

малко две трети от тях са външни за организацията лица.  

Броят на членовете в одитния комитет се определя със заповед на ръководителя на 

съответната организация. В тази връзка и на основание чл.3, ал.1 от Наредба за процедурата за 

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

приета с ПМС № 24 от 26.01.2017г, обн. в ДВ, бр.11, 31.01.2017г., изм. и доп., бр.88 от 

13.10.2020г. наричана, по-долу за краткост „Наредбата”, с моя Заповед №РД-09-

805/18.10.2021год. е определен броя на членовете на одитния комитет в община Чирпан, а 

именно трима членове, от които - двама външни и един вътрешен за организацията. Съгласно 

чл.4, ал.1 от Наредбата, външните членове на одитните комитети се определят чрез процедура 

за подбор, която се извършва от комисия, определена с акт на ръководителя на организацията. 

За целта в община Чирпан бяха проведени две процедури за избор на външни членове на 

одитния комитет, в резултат на които са избрани следните външни членове на одитния 

комитет, както следва: 

 

1. Диана Иванова Бошева, гр. Карлово, 

Образование и придобити образователни степени:  

Магистър, специалност „Счетоводство и контрол“;  

Притежава Сертификат за вътрешен одит в публичния сектор, издаден от министъра на 

финансите на Република България. 

и 

 

2. Мариана Благоева Грамова, гр. Карлово, 

Образование и придобити образователни степени: 

Магистър, специалност „Икономист счетоводител”;  



Притежава Сертификат за вътрешен одит в публичния сектор, издаден от министъра на 

финансите на Република България. 

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата ръководителя на организацията определя 

вътрешният член на одитния комитет. За община Чирпан служител, отговарящ на условията 

на чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и с възможност да бъде 

вътрешен член на одитния комитет е г-жа Виктория Димова  Янкова, на длъжност – Секретар 

на община Чирпан. 

За своята работа само външните членовете на одитния комитет ще получават 

възнаграждение на основание чл.18, ал.9 от ЗВОПС в размер на половин минимална работна 

заплата за страната за всяко едно заседание, но не повече от една минимална работна заплата на 

месец. Средствата се осигуряват и възстановяват от Републиканския бюджет в бюджета на 

община Чирпан в края на годината. 

В съответствие с изискванията на чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата, към настоящата докладна 

- записка се прилагат в електронен вариант документите от процедурата за определяне на 

външни членове на одитния комитет в община Чирпан. Подадените от участниците заявления, 

както и всички документи, доказващи стаж и професионална квалификация, се съхраняват в 

кабинета на кмета на общината и са на разположение на общинските съветница за преглед при 

спазване на Закона за защита на личните данни и Вътрешните правила на община Чирпан. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.16, ал.1, т.3 от Наребдата, 

предлагам на Общински съвет град Чирпан да приеме следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Определя състав на одитен комитет в община Чирпан за срок от 3 години, както следва: 

Външни членове: 

1. Диана Иванова Бошева; 

2. Мариана Благоева Грамова. 

Вътрешен член: 

3. Виктория Димова Янкова. 

  

 

Приложения: Сканирано копие на документите от проведените две процедури за 

определяне на външни членове на одитния комитет в община Чирпан.  

 

 

ВНОСИТЕЛ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на община Чирпан 

 

 

Съгласувал: ……………………….. 

Лиляна Атанасова – Главен юрисконсулт  

 

 

Изготвил:…………………………………… 

Карина Ковачева – Стажант-одитор 

 

 


