Приложение № 4 към чл. 20. ал. 5
(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)
ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността ,.РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
(наименование на длъжността)
в административно звено: ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
(наименование на звеното)
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
• заявление за участие в конкурса съгласно Приложение №3 към чл.17 ал.2 от
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на
държавни служители
• декларация по чл.17, ал.З, т. I от Наредбата за провеждане на конкурсите и
подбора при мобилност на държавни служители
• копие от сертификат за ..Вътрешен одитор в публичния сектор'' издаден от
министъра на финансите или копие от валиден международно признат
Сертификат за вътрешен одитор
• копие от документите за придобита образовагелна-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността
• копие от документа удостоверяващ продължителността и областта на
професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител
• копие от документ за самоличност
• автобиография по европейски образец
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
Минимални изисквания:
■ Минимална образователна степен - магистър
■ Минимален професионален опит - 4 години
■ Минимален ранг - III младши
' ■ Да отговаря на изиекванията на чл.7.ал.1 и ал.2 от Закона за държавния
служител
■ Брой места за които е обявен конкурс за тази длъжност - I
Специфични изисквания:
■ Положен успешно изпит за вътрешни одитори в публичния сектор и
притежание на сертификат"Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от
министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за
вътрешен одитор.
Допъл н ите; i и и изисквания:
■ Виеше образование в областите : иконом ика.финанси и право
■ Познаване на нормативната уредба, евързана
с дейността му и със
задълженията му на държавен служител
■ Компютърна грамотност и ползване на MS Windows, Word, Excel, Internet
Explorer, архивиращи програми
■ Лидерска компетентност
■ Дигитална компетентност

Управленска и стратегическа компетентност
Предимство е работно ниво на владеене на английски език;
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II. Въз осно.'^ на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. ВЕСЕЛА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 10.04.2020 година
от 11.00 ч. в сградата на Община Белослав.
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Подпиущ j/a членовет^на конкурсната комисия:
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