
 

 

 

 
 

П Р О Т О К О Л  №  1  
 

от дейността на комисия, определена със заповед № РД-03-63/ 27.04.2021 г. на 

изпълнителния директор на дружеството, за провеждане процедура за избор на един 

външен член на Одитния комитет при „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, поради 

изтичане мандата на един от външните членове 

 

Днес, 18.06.2021 г. в 09:00 часа в административната сградата на „Водоснабдяване и 

канализация Добрич“ АД, находяща се на адрес: гр. Добрич, бул. „Трети март“ 59 се проведе 

първото заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-03-63/ 27.04.2021 г. на 

изпълнителния директор на дружеството, за провеждане на процедура  за избор на един 

външен член на Одитния комитет при „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва: 

Председател: 

Ралица Георгиева- Главен счетоводител. 

 

Членове: 

1. Марин Бенчев- Вътрешен одитор; 

2. Живко Жечев- Заместник главен счетоводител. 

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 и място за провеждане на интервю. 

По първа точка: 

В срока за получаване на заявления за участие в процедурата е получено 1 /едно/ 

заявление от Десислава Кушева. На база на предоставените документи, комисията извърши 

преценка за съответствие на кандидатите с изискванията на чл. 18 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, както и декларация от всеки кандидат, че не участва в друг одитен комитет. 

Във връзка с гореизложеното и съобразявайки се с приложимите изисквания на 

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

кандидат: 

1. Десислава Кушева  

 

 

 



 

По точка втора: 

Комисията прецени интервюто с допуснатата кандидатка да се проведе на 23.06.2021 

г. в административната сградата на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, находяща 

се на адрес: гр. Добрич, бул. „Трети март“ 59, стая 204. След публикуване на протокола от 

заседанията на комисията на интернет страницата на дружеството, да се изпрати писмо 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. 

Заседанието на комисията приключи в 14:00 часа на 18.06.2021 г. 

Председател: 

Ралица Георгиева- Главен счетоводител.  …………………………… 

 

Членове: 

1. Марин Бенчев- Вътрешен одитор;   …………………………… 

 

2. Живко Жечев- Заместник главен счетоводител.    …………………………… 

 


