
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 810 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 

 

 

ОТНОСНО: Определяне състава на Одитния комитет на Община Свищов 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор, чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за процедурата 

за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от 

публичния сектор и предложение с Вх. № 1491/18.07.2022 г. от д-р Генчо Генчев – 

Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от 19.08.2022 г., определя състав на Одитен комитет в Община 

Свищов за срок от 3 години, както следва: 

1. Николай М. Игнатов – външен член; 

2. Вера Д. Станкова – външен член; 

3. Огнян И. Николаев – главен експерт „Приватизация и общински фирми” 

при дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности” при Община 

Свищов – вътрешен член. 

МОТИВИ: Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор, общините изграждат одитни комитети, които се състоят от 3 до 5 членове, 

включително председател, като най-малко две трети от тях са външни за 

организацията лица.  

Съставът на одитните комитети се определя от общинския съвет след 

провеждане на процедура за подбор по Наредбата за определяне на състава и 

дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.  

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне състава и дейността на 

одитните комитети в организациите от публичния сектор процедурата за 

определяне на членовете на одитния комитет стартира не по-късно от два месеца 

преди изтичането на мандата на действащия одитен комитет. 



С Решение № 1152/25.07.2019 г. на Общински съвет – Свищов е определен 

състав на Одитен комитет при Община Свищов с мандат от три години, изтичащ на 

18.08.2022 г.  

Във връзка с горното и в изпълнение на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор и чл. 3 от Наредбата за определяне състава и дейността на 

одитните комитети в организациите от публичния сектор, със Заповед № 471-РД-

01-03 от 31.05.2022 г. на Кмета на община Свищов е определен числен състав на 

нов одитен комитет от общо трима членове, в т. ч. двама външни и един вътрешен 

и е стартирана процедура за подбор на двама външни членове на новия Одитен 

комитет на Община Свищов. 

След публично оповестяване и спазване на регламентирания с горецитираната 

Наредба ред, е проведена процедура за подбор, при която са класирани за външни 

членове на Одитния комитет кандидатите Николай М. Игнатов и Вера Д. Станкова. 

Кандидатите притежават образователно – квалификационна степен „магистър” и са 

с доказана професионална квалификация и опит в областта на вътрешния одит. И 

двамата кандидати са членове на действащия към момента Одитен комитет на 

Община Свищов. 

След преглед на трудовите и служебни досиета на служителите на общинска 

администрация с цел допълване на състава и съобразно изискванията на чл. 18, ал.1 

от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 2 от 

Наредбата за определяне състава и дейността на одитните комитети в 

организациите от публичния сектор, е предложено длъжностното лице от 

общинска администрация – Огнян И. Николаев – главен експерт „Приватизация и 

общински фирми” при дирекция „Управление на собствеността и стопански 

дейности” за вътрешен член на новия Одитен комитет на Община Свищов. 

Служителят отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 1-2 от Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор и е член на действащия към момента Одитен комитет на 

Община Свищов. 

Съгласно нормативната уредба, процедурата завършва с внасяне на проект за 

решение за определяне на състава на одитния комитет на първото възможно 

заседание на общинския съвет. 

С продължаване на дейността на Одитния комитет в Община Свищов ще се 

спазят нормативните изисквания на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, 

ще продължи да се подобрява дейността по вътрешен одит в общината и 

функционирането на системата за вътрешен контрол. 

 

В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – 2 и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


