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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1/15.02.2019 г. 

 

 

 от заседание на комисия, определена със Заповед №РД-02-260/20.12.2018 г. и Заповед  

№РД-02-18/05.02.2019 г. на министъра на здравеопазването, за провеждане на 

процедура за подбор на външни членове за създаване на одитен комитет в  

Министерството на здравеопазването 

 

 

 Днес 15.02.2019 г. в Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, 

площад „Света Неделя“ №5 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №РД-

02-260/20.12.2018 г. и Заповед №РД-02-18/05.02.2019 г. на министъра на здравеопазването 

за провеждане на процедурата за подбор на трима външни членове на одитния комитет на 

Министерството на здравеопазването. 

 На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва: 

 Председател: 

 Светослав Симеонов – ръководител на звено „Вътрешен одит“ на Министерството на 

здравеопазването. 

 Членове:  

 1. Надежда Петрова – началник на кабинета на министъра на здравеопазването;  

 2. Росица Иванова – началник на отдел „Финанси“ в дирекция „БФ“. 

 

 Заседанието протече при следния дневен ред:  
 1. Разглеждане на представените от кандидатите документи и вземане на решение за 

допускане до участие в интервю;  

 2. Изготвяне на списък на допуснатите до интервю кандидати;  

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

 

 По точка първа:  
 В предварително обявения срок за прием на документи (от 17.01.2019 г. до 

31.01.2019 г.) в деловодството на Министерството на здравеопазването са подадени в 

затворени пликове 5 кандидатури.  

 Комисията установи, че са подадени заявления от следните кандидати:  

 1. Николай Игнатов;  

 2. Маргарита Радева;  

 3. Марина Любенова;  

 4. Валя Райкова;  

 5. Павлета Торлева. 

 

 Комисията разгледа петте заявления и установи, че към тях са представени всички 

необходими документи, в съответствие с изискванията предвидени в нормативните актове 

(Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в 

организациите от публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор).  

 Във връзка с гореизложеното и съобразявайки се с приложимите изисквания на 

действащата нормативна уредба, комисията единодушно реши да допусне до интервю 

всички кандидати.  
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 По точка втора:  
 Комисията единодушно реши интервю с допуснатите кандидати да се проведе на 

15.03.2019 г. (петък), с начален час 10.00 ч. в зала-сутерен в сградата на Министерството на 

здравеопазването. 

 Кандидатите следва да се явят в сградата на Министерството на здравеопазването на 

адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, както следва:  

 1. Николай Игнатов от 10.00 ч. 

 2. Маргарита Радева от 10 ч. и 25 м. 

 3. Марина Любенова от 10 ч. и 50 м. 

 4. Валя Райкова 11 ч. и 15 м. 

 5. Павлета Торлева от 11 ч. и 40 м. 

 

 

 

 

 

Председател: 

Светослав Симеонов,                               /П/      

Ръководител на звено „Вътрешен одит“      

 

Членове:  

1. Надежда Петрова,                       /П/ 

Началник на кабинета на министъра на здравеопазването             

         

2. Росица Иванова,           /П/ 

Началник на отдел „Финанси“ в дирекция „БФ“       

 

 

 


