
ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ 

КОМИТЕТ НА”ЮЦДП” ДП СМОЛЯН 

П Р О Т О К О Л № 1 

От заседание на комисия, определена със Заповед № 3-01-205/02.06.2022 г. на 

директора на „ЮЦДП” ДП, за провеждане на процедура за подбор на двама 

външни членове на одитния комитет на „ЮЦДП” ДП 

Днес, 29.06.2022 г. в „ЮЦДП” ДП на адрес: гр. Смолян, ул.„Полковник Дичо Петров“ 

№ 1 А се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 3-01-

205/02.06.2022 г. на директора на „ЮЦДП” ДП за провеждане на процедура  за подбор 

на двама външни членове на одитния комитет на „ЮЦДП” ДП Смолян. 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва: 

Председател: 

Славейко Касабов – ръководител на звено „Вътрешен одит”. 

Членове: 

1. Екатерина Бочукова – главен счетоводител; 

2. Атанаска Тошева – юрисконсулт. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на представените от кандидатите документи и вземане на решение 

за допускане до участие в интервю; 

2. Определяне на дата, място и час за провеждане на интервю. 

По първа точка: 

Видно от регистъра, в определения срок са постъпили 4 заявки за участие в подбора от 

следните лица: 

1. Силвия Сашова Щърбова 

2.  Николай Георгиев Пачеджиев 

3. Георги Василев Манолов 

4. Александър Димитров Иванов 

На база на предоставените документи, комисията извърши преценка за съответствие на 

кандидатите с изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор, а именно: придобита образователно-квалификационна степен 

“магистър“ и най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, 

вътрешния и външния одит. 

Във връзка с гореизложеното и съобразявайки се с приложимите изисквания на 

действащата нормативна уредба, комисията реши, че допуска до интервю следните 

кандидати: 

 



1. Силвия Сашова Щърбова 

2. Николай Георгиев Пачеджиев 

3. Георги Василев Манолов 

4. Александър Димитров Иванов 

По точка втора: 

Взе решение интервютата с допуснатите кандидати да се проведат на 14.07.2022 г. от: 

11.00 ч., 11.40 ч., 13.15 ч. и 14.00 ч. в „Южноцентрално държавно предприятие” ДП на 

адрес гр. Смолян, ул. „Полковник Дичо Петров“ № 1 А, етаж 4, заседателна зала. След 

публикуване на протокола от заседанието на комисията на интернет страницата на 

„Южноцентрално държавно предприятие” ДП-ucdp@ucdp-smolian.com, до всички 

кандидати да се изпратят писма за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото 

на провеждането му, в съответствие с чл. 8, ал. 4 от Наредба за процедурата за 

определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от 

публичния сектор. 

 

Председател: / п / 

Славейко Касабов – ръководител на звено „Вътрешен одит” 

Членове: / п / 

1. Екатерина Бочукова – главен счетоводител; 

2. Атанаска Тошева – юрисконсулт. 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


