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Утвърдена с № РД – 10 – 27 / 09.08.2022 г. на изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

за провеждане на избор на регистриран одитор 

за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет 

на „Ученически отдих и спорт” ЕАД за финансовата 2022 година 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:   

Извършване на Независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 

финансовата 2022 година на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с ЕИК 175030371, с адрес на 

управление и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, 

ет. 5, представлявано от Пантелей Мемцов – Изпълнителен директор. 

Одитът следва да бъде проведен в съответствие с изискванията на: 

- Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионалните 

счетоводители; 

- Закона за независимия финансов одит и други нормативни актове от 

българското законодателство. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

2.1. Участник в настоящата процедура може да бъде регистриран одитор-физическо 

лице или одиторско дружество, вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори 

при ИДЕС и КПНРО. 

Проверката за статуса на участниците се извършва от назначена за провеждането на 

настоящата процедура комисия. 

Всеки участник трябва да притежава исканата квалификация и опит, който може да 

докаже посредством представяне на документите, изброени в настоящата процедура. 

Регистрираният одитор, отговорен за изпълнението на ангажимента доказва 

правоспособността си със заверено копие на диплома за правоспособност на дипломиран 

експерт-счетоводител, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители 

(ИДЕС). 

2.2. Участниците следва да не са извършвали задължителен финансов одит на 

финансови отчети на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София в продължение на повече 

от четири поредни години (декларация в свободен текст). 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И СРОКОВЕ 

ЗА ПОДАВАНЕТО Ѝ 

Процедурата за избор се извършва на база предоставени най-малко три оферти. 

Поканата за предоставяне на офертите се публикува на официалната интернет 

страница на „УОС“ ЕАД, гр. София – www.uos-ead.eu в раздел „Профил на купувача“, 

подраздел „Публични покани“. 
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Всеки участник може да предостави само една оферта, изготвена на български език. 

Всички разходи за изготвянето и предоставянето на офертата са за сметка на кандидатите. 

 

3.1. Съдържание на офертата: 

3.1.1. Оферта – свободен текст, включваща име на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, електронен адрес, предлагана цената за предоставяне на услугата 

в лева без вкл. ДДС; 

3.1.2. Заверено копие („вярно с оригинала“) на диплома за правоспособност на 

дипломиран експерт-счетоводител, издадена от ИДЕС, за отговорния регистриран одитор за 

изпълнение на одит ангажимента. 

3.1.3. Заверено копие („вярно с оригинала“) на сертификат за регистриран одитор, 

вписан в регистъра на независимите одитори към ИДЕС. 

3.1.4. Проект на план-програма за одиторска проверка и заверка на годишния 

финансов отчет на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София за съответната година. 

 

3.2. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер на адрес: гр. София 1113, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 5, за „Ученически отдих и спорт” ЕАД, в срока, 

посочен в поканата. Върху плика се посочва име на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон и електронен адрес за връзка. 

 

3.3. Срокът за получаване на офертите е 10 /десет/ календарни дни от публикуване 

на поканата.  

Получените оферти се завеждат във входящия регистър на дружеството. Ако в срока 

за получаване на оферти са подадени по - малко от три оферти, срокът се удължава с не 

повече от пет календарни дни. Съобщението за удължаване на срока се публикува на 

официалната интернет страница на „УОС“ ЕАД, гр. София – www.uos-ead.eu в раздел 

„Профил на купувача“, подраздел „Публични покани“. 

След изтичане на удължения срок получените оферти се разглеждат, оценяват и 

класират независимо от техния брой. 

Ако след изтичането на срока не е подадена нито една оферта, се отправя покана към 

един регистриран одитор от Регистъра на дипломираните експерт-счетоводители. 

Представените оферти се разглеждат, оценяват и класират от Комисия, назначена със 

заповед на изпълнителния директор на Дружеството. 

Подборът на офертите се извършва на база предоставените документи, доказващи 

изпълнението на изискванията в Раздел 2 „Изисквания към участниците“ от настоящата 

документация, като до оценка се допускат само офертите на участниците, отговарящи на 

тези изисквания. 

Оферти, които не отговарят на изискванията в Раздел 2 „Изисквания към 

участниците“ или не са подадени в определения в поканата срок, не се оценяват от 

комисията и кандидатите се отстраняват от участие в конкурса. 

Оценката на офертите се извършва на принципа на най-ниската предложена цена. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва във възходящ ред, като на първо 

място се класира офертата с най-ниска предложена цена, за което се уведомяват всички 

участници в конкурса. 

Действията по приемане, подбор, оценка и класиране се оформят в протокол от 

комисията, който се представя на Съвета на директорите на дружеството.  
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Въз основа на проведения конкурс Съветът на директорите предлага на едноличния 

собственик на капитала да назначи класирания на първо място участник със задача да 

извърши финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на УОС ЕАД за финансовата 

2022 година, с възнаграждение-предложената цена в проведената процедура за избор. 

Мястото за изпълнение е по адрес на управление на „Ученически отдих и спорт” 

ЕАД, както следва: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“№ 125, бл. 5, ет. 5. 

 

 


