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Община „Родопи” – Пловдив търси да назначи 
Вътрешен одитор  

 
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

Минимална образователна степен  – бакалавър;  
Да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от 
министъра на финансите след успешно положен изпит; 
Професионална област – икономика или право; 
Минимален професионален опит – не се изисква.  

 
2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
Участва пряко в одитната дейност на звеното чрез изпълнение на конкретни 

одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране, изготвя и подписва 
планове и доклади, свързани с изпълнението на конкретен одитен ангажимент; 

Осъществява вътрешни и външни комуникации при изпълнение на одитните 
дейности; 

Изпълнява възложените му задачи от ръководител на звено „Вътрешен одит“ в 
съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, подзаконовите актове 
по прилагането му, както и с методическите указания, стандартите и наръчниците, 
издадени от МФ; 

Участва в изготвянето на одитен план за извършване на конкретен одитен 
ангажимент; 

Участва в изготвянето на работни документи за проверки на поставените му 
задачи; 

Извършва конкретни тествания на контроли, документални и материални 
проверки; 

Изразява независимо и обективно мнение за ефективността на контролните 
механизми на одитираната дейност/процес, въз основа на проверените служебно или 
лично от него факти и обстоятелства, оформя в ясни и точни констатации, 
комплектовани с доказателства и ги представя на ръководителя на звено „Вътрешен 
одит“ за проверка и одобрение; 

 Коригира и допълва констатациите при бележки от ръководителя на звено 
„Вътрешен одит“; 

Участва в изготвянето на предварителен и окончателен одитен доклад за 
конкретен одитен ангажимент; 

 Проследява и докладва изпълнението на дадените от предходни одити 
препоръки при възлагане от ръководителя на звено „Вътрешен одит“; 

При идентифициране на индикатори за измама докладва незабавно на 
ръководителя на звено „ВО“; 

Да не разгласява и да не предоставя информация, станала му известна при или 
по повод осъществяване на неговата дейност; 

Окомплектова досиетата на съответните одитни ангажименти за увереност и 
консултиране; 

Подпомага оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление 
на риска, въведени от Община „Родопи“; 



Да познава действащото законодателство в Република България, свързано с 
одиторската дейност; 

Да спазва Международните стандарти за професионална практика по вътрешен 
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и 
утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния 
сектор; 

 
3. Подборът ще се проведе по документи и интервю. 
 
4. Заплата за длъжността – 1 000 лв. 
 
5. В срок до 16:30 часа на 09.05.2022 г. кандидатите да представят в 

деловодството на Община „Родопи” – Пловдив, ул. Софр. Врачански, 1а  следните 
документи: 

 Заявление  за участие в подбор, към което прилагат: 
- автобиография; 
- копие от диплом за придобита образователно-квалификационна степен; 
- копие от документи, удостоверяващи професионален или  трудов стаж 

/трудова, служебна, осигурителна книжка/ 
- сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“. 
 
 
 Съобщенията във връзка с подбора  ще се обявяват на електронната страница на 

общината www.rodopi.bg. 


