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Изх. № РД15-115/27.07.2022г.        

УТВЪРДИЛ:………………….. 

     ЕМИЛ НЕНКОВ - УПРАВИТЕЛ 

          

 

     О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание Правила за избор на регистриран одитор за заверка на 

годишни/консолидирани финансови отчети на общинските публични предприятия приети 

с решение на общински съвет перник № 611 от 26.08.2021г., протокол № 9 от 2021 г., 

«Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация» ЕООД, гр. 

Перник, ул. «Протожерица» № 102, ЕИК:113514110, представлявано от Емил Ненков – 

Управител, ОБЯВЯВА процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишен 

финансов отчет на дружеството, чрез събиране на оферти, при следните условия: 

 

1. Наименование на възложителя:  

«Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация» ЕООД, гр. 

Перник, ул. «Протожерица» № 102, ЕИК: 113514110, представлявано от Емил 

Ненков – Управител 

2. Предмет на процедурата: 

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на 

годишния индивидуален отчет на „Специализирана болница за продължително 

лечение и рхабилитация“ ЕООД  за 2021г. по националните стандарти за 

финансови отчети. 

3. Изисквания към участниците: 

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

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори; 

3.2 да не са извършвали задължителен финансов одит на финансови отчети на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рхабилитация“ ЕООД 

през последните четири поредни години; 

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

лица през последните три години. 

 

4. Изисквания към съдържанието на офертата: 

4.1 Предложения за участие в конкурса се подават от:  

- физически лица – регистрирани одитори;  



- физически лица /еднолични търговци/ – регистрирани одитори.  

- при участие на регистриран одитор – физическо лице чрез търговско 

дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се 

подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, 

чрез което лицето участва;  

- юридическо лице - одиторско дружество – регистриран одитор. 

4.2 Предложенията за участие в процедурата, адресирани до Управителя на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рхабилитация“ ЕООД, 

се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рхабилитация“ ЕООД, с 

адрес: гр. Перник, ул.“Протожерица“ №2. 

4.3 Към офертата се прилагат следните документи: 

- Декларация за спазване на изискванията за независимост и липса на 

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

Образец № 1 

- Заверено копие на диплома за правоспособност на дипломиран експерт-

счетоводител, издадена от ИДЕС; 

- Заверено копие от удостоверение за вписване в регистъра на регистрираните 

одитори в Р.България към Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори; 

- Проект на работен график за извършване на независим финансов одит на 

Годишния финансов отчет за съответната година; 

- 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. 

5. Срок за подаване на офертите: 

Офертите се подават всеки работен ден от 09:00ч. до 16:00ч. в срок от 

28.07.2022 до 02.08.2022г. или се изпращат на адрес съгласно предвидения срок, 

като за редовни се приемат документите получени в деловодството на 

лечебното заведение в срок до 02.08.2022г., включително. 

6. Срок на валидност на офертите: 

Офертите следва да са със срок на валидност 30 (тридесет календарни дни), 

считано от датата на подаване на офертата в деловодството на възложителя. 

7. Срок на изпълнение на услугата: 

Заверката на годишният финансов отчет следва да се извърши в срок до 

01.09.2022г. 

8. Цена: 



Възложителят определя максимално допустима цена за услугата в размер на  

2000лв. Участник представил оферта на стойност по – висока от максимално 

определената, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

9. Критерии за оценка на предложенията:  „Най-ниска цена”. 

 

10.  Условия и ред за провеждане на процедурата:  

10.1. Разглеждането и класирането на офертите се извършва от комисия, 

определена със заповед на управителя на „Специализирана болница за 

продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, в състав от минимум трима 

членове. 

10.2 В комисията се включва задължително икономист. 

10.3 Комисията разглежда офертите на участниците, по реда на тяхното 

постъпване, като извършва проверка за съответствие с поставените от възложителя 

изисквания. При установено несъответствие с изискванията на взложителя по т. 3 

от настоящата обява – комисията отстранява от понанатъшно участие съответният 

участник. 

10.3 Комисията извършва оценка и класиране на представените предложения по 

критерии «Най – ниска предложена цена». 

10.4 Комисията съставя протокол от работата си, с проект на решение за избор на 

изпълнител, който представя на Управителя на дружеството за утвърждаване и 

вземане на Решение за избор на изпълнител. 

10.5 Въз основа на Решението на Управителя на дружеството, се сключва договор 

за независим финансов одит и заверка на годишен финансов отчет на 

„Специализирана болница за продължително лечение и рхабилитация“ ЕООД за 

2021 година. 

Допълнителна информация относно провеждането на процедурата може да получите на 

тел. 0888521020– гл. счетоводител: Анета Пекина  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образец № 1 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.54 от ЗНФО 

Долуподписаният/aта/ …............................................................................................................ 

ЕГН…………………….(посочва се при кандидат: физическо лице-регистриран одитор), с 

адрес …............................................................................................................................ .............. 

лична карта № …....................., издадена на ….................... от ….................................., в 

качеството ми на ....................................(длъжност) на 

........................................(наименование на кандидата)............................................ с 

ЕИК/БУЛСТАТ (посочва се при кандидат: физическо лице-ЕТ-регистриран одитор; при 

участие на физическо лице-регистриран одитор чрез търговско/гражданско дружество, 

при кандидат-одиторско дружество) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1.  Съм независим/а от одитираното предприятие – „Специализирана болница за 

продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД и не участвам в процеса на вземане на 

решения в него. 

2. Когато е налице заплаха за компрометиране на независимостта ми от наличието 

на риск от проверка на собствената ми дейност, наличие на собствен интерес, 

застъпничество, близки отношения или заплаха, вследствие на финансови, лични, 

икономически, трудови или други взаимоотношения между: мен, одиторската мрежа и 

всяко физическо лице, което е в състояние да окаже влияние върху резултата от одита, от 

една страна и одитираното предприятие, от друга страна, ще предприема необходимите 

предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи. В случай, че една обективна, разумна и 

информирана трета страна би могла да направи заключение, като вземе предвид 

приложените предпазни мерки, че независимостта ми е компрометирана, няма да 

извършва независимия финансов одит. 



3. Ще отразя в работните документи по одита всички съществени заплахи за своята 

независимост, както и приложените предпазни мерки за смекчаване ефекта на тези 

заплахи. 

           4. Не притежавам финансови инструменти на одитираното предприятие 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, различни 

от дялове, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми; 

           5. Не притежавам финансови инструменти на предприятие, свързано с одитираното 

предприятие – „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ 

ЕООД, притежаването, на които може да породи или да се възприеме като пораждащо 

конфликт на интереси, и които са различни от дялове, притежавани непряко чрез 

диверсифицирани колективни инвестиционни схеми; 

 6. Не съм/ не съм бил в трудови или икономически, или друг вид отношения с  

одитираното предприятие – „Специализирана болница за продължително лечение и 

рехабилитация“ ЕООД през периодите по чл. 54, ал. 1 от ЗНФО, като тези отношения 

могат да породят или да се възприемат като пораждащи конфликт на интереси; 

 7. Не е налице обстоятелство по т. 4 - 6 за съпруг или роднина по права или по 

съребрена линия до втора степен включително, или за свързани с мен лица; 

 8. Задължавам се да не искам и да не приемам подаръци или услуги под формата 

на пари или под друга форма от одитираното предприятие – „Специализирана болница за 

продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД или от всяко друго предприятие, 

свързано с него, освен ако обективна, разумна и информирана трета страна не би 

преценила, че тяхната стойност е назначителна или неносеща последствия. 

 

 

Дата: ………….г.              Декларатор: ...................................  

                                                                                                        (подпис и печат) 

 

Забележка: Декларацията се подписва: 1. лично от кандидата: физическо лице,(физическо 

лице-ЕТ)- регистриран одитор; 2. при участие на физическо лице-регистриран одитор чрез 

търговско/гражданско дружество: от законния представител на съответното дружество и 

от физическото лице-регистриран одитор, което ще извършва одита, в случай, че не са едно 

и също лице, както и от всички съдружници в съответното дружество; 3. При кандидат-

одиторско дружество: от законния представител на одиторското дружество и от лицето, 

което е определено за отговорен одитор, в случай, че не са едно и също лице;  от всички 

съдружници в одиторското дружество и от лицата, включени в одиторския екип. 
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