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Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишни/консолидирани 

финансови отчети на общинските публични предприятия   

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Настоящите правила са изготвени на основание чл. 62 от Праввилника за 

прилагане на Закона за убличните предприятия и във връзка със Закона за независимия 

финансов одит и чл.38 от Наредба №.. за реда за учредяване и упражняване правата на 

общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала и определят реда и начина за избор на регистриран одитор за заверка на 

годишния финансов отчет (ГФО)/консолидиран финансов отчет на общинските 

публични предприятия-еднолични търговски дружества, в които Общински съвет 

Перник упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала.  

(2) Целта на правилата е да гарантират изборна процедура, изградена на 

принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация.  

(3) Правилата се приемат, изменят и допълват от органа, упражняват правата на 

Община Перник в общинските публични предприятия- Общински съвет Перник.   

 

ІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА 

НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И НА КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ 

ОТЧЕТ 

 

Чл. 2.(1)  Одитът на всяко общинско публично предприятие следва да бъде проверен в 

съответствие с изискванията на международните одиторски стандарти, Закона за 

независимия финансов одит и приложимите нормативни актове от българското и 

европейско право. 

(2) Одитът се извършва от регистриран одитор, избран след проведена процедура от 

съответното общинско публично предприятие. Регистриран одитор е физическо лице 

или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл.20 от Закона за независимия 

финансов одит, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху 

финансови отчети. 

(3) Процедурата по ал.2 се открива от общинското публично предприятие чрез 

публикуване на обява за събиране на оферти на интернет страницата му. 

(4) Обявата трабва да е със следното минимално съдържание: 

1. Наименование на възложителя;  
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2. Описание на необходимата услуга; 

3. Изисквания към участниците; 

4. Изисквания към съдържанието на офертите; 

5. Срок за подаване на офертите; 

6. Срок за валидност на офертите; 

7. Срок за изпълнение на услугата; 

(5) Приложения към обявата са: 

1. Финансова информация за общинското ублично предприятие- годишния финансов 

отчет за последната приключена финансова година и междинен финансов отчет към 

последния приключен месец преди откриване на процедурата; 

2. Образец на декларация за спазване на изискванията за независимост и липса на 

конфликт на интереси по чл. 54 от Закона за независимия финансов одит; 

(6) Разглеждането и класирането на офертите се извършва от комисия, определена със 

заповед на изпълнителния директор/управителя на съответното общинско публично 

предприятие, в състав от минимум трима членове. 

(7) В комисията се включва задължително финансист и юрист. 

Чл. 3. (1) Минималните изисквания към кандидатите, които всяко общинско ублично 

предприятие следва да посочи са: 

1. да са вписвани в Регистър на регистрираните одитори в Р.България към 

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори; 

2. да не са извършвали задължителен финансов одит на финансови отчети на 

съответното предприятие през последните четири поредни години; 

3. да са извършвали одиторска дейност най-малко на три различни юридически 

лица през последните три години, като в случаите, когато общинското публично 

предприятие е категоризирано като «голямо» по смисъла на чл.19 от Закона за 

счетоводството, тези одитирани юридически лица следва също да са били 

категоризирани като «големи» към датата на извършване на одита. 

(2) Всяко общинско публично предприятие може да посочи допълнителни изисквания 

към кандидатите, които не нарушават принципите на равнопоставеност, свободна 

конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, ккато не допускат 

включването на ограничаващи условия. 

Чл. 4. (1) Решението на комисията за класиране на участниците се предоставя на 

управителния орган на общинското публично предприятие за вземане на решение за 

избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния 

финансов отчет/консолидирания финансов отчет за съответната година. 
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(2) Протоколът от проведеното заседание на управителния орган за избор на 

регистрирания одитор по ал.1, на основание чл. 221,т.б от Търговския закон се 

предоставя на Общински съвет Перник за одобрение на регистрирания одитор, 

придружен със съотносимите документи. В случай на констатирани несъответствия в 

представената документация с приложимите нормативни изисквания, Общинския съвет   

изисква от общинското публично предприятие допълнителна информация и/или 

отстраняване на несъответствието. 

(5) Оригинал от протокола с взетото от Общински съвет Перник решение за одобрение 

на регистриран одитор се предоставя на общинското публично предприятие за 

сключване на договор за извършване на заверка на годишния финансов отчет 

/консолидиран финансов отчет. 

 

ІІІ. НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИИРАН ОДИТОР 

 

Чл. 5. (1)   Договорът по чл.4 ал.3 се сключва след представяне от избрания 

регистриран одитор на следните документи: 

1. Заверено копие на диплома за правоспособност на дипломиран експерт-

счетоводител, издадена от ИДЕС; 

2. Заверено копие от удостоверение за вписване в регистъра на регистрираните 

одитори в Р.България към Комисията за публичен надзор над регистрираните 

одитори; 

3. Проект на работен график за извършване на независим финансов одит на 

Годишния финансов отчет за съответната година; 

4. Застрахователна полица за сключена застраовка «Професионална отговорност 

на регистрирани одитори», с изключение на случаите по чл.31, ал.7 от Закона за 

независимия финансов одит. 

(21) С договора по предходната алинея не може да се възлага извършването на 

независим финансов одит на годишния финансон отчет/ консолидиран финансов отчет 

за повече от една финансова година. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 6.  Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от Общински 

съвет Перник. 
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Чл. 7. Текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите правила се 

възлагат на изпълнителния директор/управителя на съответното общинско публично 

предприятие. 

Чл. 8. Настоящите правила се публикуват на интернет страниците на Общински съвет 

Перник, Община Перник и на съответното общинско публично предприятие. 

 


