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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 
 

от заседание на комисия, определена със заповед № РД-02-102/30.05.2022 г. на 

министъра на здравеопазването, за провеждане на процедура за подбор на двама 

външни членове на одитен комитет в Министерство на здравеопазването за периода 

2022 – 2025 г. 
 

 

Днес, 14.06.2022 г., в Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. 

„Света Неделя“ № 5, се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № РД-02-

102/30.05.2022 г. на министъра на здравеопазването за провеждане на процедура за подбор 

на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на здравеопазването. 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва: 

Председател: 
Георги Липчев – главен секретар на Министерство на здравеопазването; 

Членове: 
1. Светослав Симеонов – ръководител на звено „Вътрешен одит“, Министерство на 

здравеопазването; 

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

здравеопазването. 

 

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. Изготвяне на списък на недопуснатите до интервю кандидати; 

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

 

По точка първа: 
В предварително обявения за прием на документи срок (от 06.06.2022 г. до 

10.06.2022 г.) в деловодството на Министерство на здравеопазването са подадени в 

запечатани пликове 3 кандидатури. 

Комисията установи, че са подадени заявления от следните кандидати: 

1. Росица Спасова – рег. № 94-3292/09.06.2022 г.; 

2. Павлета Торлева – рег. № 96-00-73/09.06.2022 г.; 

3. Валя Райкова – рег. № 94-3316/10.06.2022 г. 

 

Комисията разгледа трите постъпили заявления по „Процедура за подбор на двама 

външни членове на одитен комитет в Министерството на здравеопазването за периода 2022 

– 2025 г.“ и установи: 

1. Трите заявления са подадени в указания срок; 

2. Спазено е указанието по отношение на представянето на заявленията в запечатан 

плик, който е с ненарушена цялост; 

3. Към заявленията са представени всички задължителни документи, в съответствие с 

изискванията, предвидени в нормативните актове (НПОСДОКОПС и ЗВОПС). 

 

Във връзка с гореизложеното и в съответствие с приложимите изисквания на 

действащата нормативна уредба, комисията единодушно реши да допусне до интервю 

всички кандидати. 
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По точка втора: 
Допуснатите кандидати до интервю са, както следва: 

1. Валя Райкова; 

2. Павлета Торлева; 

3. Росица Спасова. 

 

По точка трета: 
Няма недопуснати кандидати до интервю. 

 

По точка четвърта: 
Кандидатите следва да се явят в сградата на Министерство на здравеопазването на 

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

1. Павлета Торлева – в 14:00 ч. на 15.06.2022 г.; 

2. Валя Райкова – в 11:00 ч. на 23.06.2022 г.; 

3. Росица Спасова – в 11:00 ч. на 04.07.2022 г. 

 

 

Председател: 
Георги Липчев,      /п/ 

главен секретар на МЗ 

 

Членове: 
1. Светослав Симеонов,     /п/ 

ръководител на звено „Вътрешен одит“ 

 

2. Росица Иванова,      /п/ 

началник на отдел „Финанси“ в дирекция БФ 

 


