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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ 

НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

       ОТНОСНО: Определяне на състава на одитния комитет в община Първомай.

       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в общините с изградени 

звена за вътрешен одит, задължително се създават одитни комитети, които се състоят от 3 до 5 

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

организацията лица.  

Броят на членовете в одитния комитет се определя със заповед на ръководителя на 

съответната организация. В тази връзка на основание чл.3 от Наредба за процедурата за 

определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор,  

наричана по-долу за краткост „Наредбата” със Заповед № РД-15-536/09.09.2020г. Кметът на 

община Първомай е определил броя на членовете на одитния комитет в община Първомай, а 

именно трима членове, от които - двама външни и един вътрешен за организацията. Съгласно 

чл.4, ал.1 от Наредбата външните членове на одитните комитети се определят чрез процедура за 

подбор, който се извършва от комисия, определена с акт на ръководителя на организацията. За 

целта в община Първомай бе проведена процедура за избор на външни членове на одитния 

комитет, в резултат на която са избрани следните външни членове на одитния комитет на 

община Първомай, както следва: 

1. Виолета Георгиева Пиналска, с.Градина, община Първомай

Образование и придобити образователни степени:  

Магистър, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, 

квалификация – Икономист по АПП;  

Притежава Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от Министъра 

на финансите на Р. България. 

Професионална заетост към момента: 

Ръководител на Звено вътрешен одит – община Чирпан; 



Г-жа Пиналска притежава богат професионален опит като одитор в публичния сектор и 

дълги години е била Ръководител на звено за вътрешен одит в Община Първомай.  

2. Димитър Лазаров Николов, град Пловдив 

Образование и придобити образователни степени: 

Магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация –Икономист, 

счетоводител; 

Професионална заетост към момента: 

Финансов контрольор в община Марица; 

Г-н Николов е с многогодишен опит в областта на финансовия контрол. През годините е 

работил в Министерство на финансите – Агенция държавен финансов контрол . 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата със Заповед № РД-15-644/23.10.2020г. на Кмета на 

община Първомай е определен вътрешният член на одитния комитет в община Първомай, а 

именно г-жа Гергана Любомирова Павлова, на длъжност – главен счетоводител в отдел 

„Финанси, счетоводство, бюджет и човешки ресурси”, Дирекция „Финанси, административно и 

правно обслужване” при Общинска администрация Първомай. Образование – Бакалавър – 

„Стопанско управление“; Магистър „Счетоводство и контрол“ и „ Здравен мениджмънт“. 

Г-жа Павлова има дългогодишен опит в сферата на управлението на финансите, а 

именно: 5 години Директор в социалната сфера и 13 години счетоводител занимаващ се с 

бюджетно счетоводство и счетоводство на търговско дружество.

Изискванията към членовете на одитните комитети в публичния сектор, както и техните 

функции и правомощия са регламентирани в чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор /ЗВОПС/. 

За своята работа външните членовете на одитния комитет ще получават възнаграждение 

за участие в заседанията на одитния комитет на основание чл.18, ал.9 от ЗВОПС в размер равно 

на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за 

месец. В тази връзка стажант-одитор в Звено вътрешен одит при община Първомай е 

представил докладна записка относно този финансов ангажимент преди изготвяне на бюджета 

на общината за 2021г.. Средствата се възстановяват от Министерство на финансите  по бюджета 

на общината в края на всяка година. 

В изпълнение на чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата в 7-дневен срок от приключване на 

процедурата за определяне на външни членове ръководителят на организацията предприема 

действия за определяне и съгласуване на състава на одитния комитет, като кметът на общината 

внася на първото възможно заседание на общинския съвет проект на решение за определяне на 

състава на одитния комитет, придружен с документите от процедурата за определяне на 

членовете. Към настоящето предложение са приложени документите от процедурата за 

определяне на външни членове на одитния комитет в община Първомай. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.2, т.3 от Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор, предлагам на Общински съвет на община Първомай да вземе 

следното: 

Р Е Ш Е Н И Е : 

Определя състав на одитен комитет в община Първомай за срок от 3 години, както 

следва: 

1. Виолета Георгиева Пиналска - външен член; 
2. Димитър Лазаров Николов - външен член; 
3. Гергана Любомирова Павлова – главен счетоводител в отдел „ФСБ и ЧР”, Дирекция 

„ФАПО” при Общинска администрация Първомай - вътрешен член. 



Мотиви: Предвид въведеното с измененията на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор в ДВ бр.51 от 05.07.2016 год. задължение за създаване на одитни комитети в  

общините с изградени звена за вътрешен одит и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.18, ал.2, т.3 от 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор.  

     Приложения: Документи от проведена процедура за определяне на външни членове на 

одитния комитет.

Вносител:  

НИКОЛАЙ  МИТКОВ 

Кмет  на  община  Първомай 


