
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане 

на длъжността – „Стажант - одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

- Образование – висше, придобита образователно-квалификационна степен 

„магистър" или „бакалавър"; 

- Професионална област - счетоводство, финансов контрол, одитинг, финанси, 

икономика и право; 

- Професионален опит: не се изисква; 

- Притежаване на сертификат:  не се изисква; 

- Допълнителни изисквания: да е дееспособно лице; да не е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер и да не е лишавано по съдебен ред от правото да заемат 

съответната длъжност; добра компютърна грамотност. 

 

Задължения на заемащия длъжността: 

- Спазва дефиницията и основните принципи за осъществяване на дейността по 

вътрешен одит разписани в Закона за вътрешния одит в публичния сектор и 

Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит; 

- Участва в изготвянето на Стратегически и Годишен план за дейността на 

дирекцията; 

- Участва в актуализацията на Статута; 

- Участва в изготвянето на Годишен доклад за дейността по вътрешен одит; 

- Участва в изготвянето на становища, докладни записки и служебни бележки, 

работните документи и други в съответствие с вътрешните правила на дирекцията, във 

връзка с осъществяване на дейността по вътрешен одит и/или след възлагане от 

директора на дирекцията при комуникация с лица от външни и вътрешни структури; 

- Участва в одитни екипи, които осъществяват одитни ангажименти на всички 

структури, програми, дейности и процеси в Българско национално радио, включително 

на средства на Европейския съюз в съответствие със Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор, Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен 

одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, 

утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния 

сектор и други приложими актове; 

- Участва в изготвянето на планове, работни документи, одитни доклади и други 

документи при изпълнение на одитен ангажимент. 

 

Начин на провеждане на процедурата по подбор: 

      -     предварителен подбор по документи; 

      -     събеседване. 

 

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg: 

      -     автобиография с телефон за обратна връзка;  

      -   копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи, придобити в 

чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и 

документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация; 

- попълнена декларация за обработване на лични данни, която е част от обявата. 

Крайният срок за подаване на документи е 07.12.2022 г. включително. 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие в събеседване. 


