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Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение 
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Европейския съюз и Управляващия орган 

                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

Община Малко Търново 

 

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Място на изпълнение на поръчката – Република България, Община Малко Търново,    

гр. Малко Търново, сградата на Общинска Администрация. 

 

3. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Обект на настоящата поръчка е услуга. 

 

4. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предметът на настоящата поръчка е „Извършване на одит" за изпълнение на проект 

„Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град Малко 

Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““. 

 

5. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 

Обща цел: Да се осигурят качествени и ефективни експертни услуги за извършване на 

одит по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-

ЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриранер в „Медицински център““ 

съгласно изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г.“, 

от одитор и/или екип, който ще бъде пряко ангажиран към изпълнението на проекта. 

 

Специфична цел: Осигуряване на одит на разходваните от Община Малко Търново 

средства по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/012.  

 

6. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА 
При изпълнението на настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва стриктно 

да спазва изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, 

финансирани със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”                 

2007 – 2013 г. 

В случай на настъпили промени в Насоките за извършване на одит на проекти, 

финансирани със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”                  

2007 – 2013 г. и при констатиране на противоречие с настоящето Техническо задание, 

Изпълнителят следва да изпълнява изискванията на Насоките. 

Одитът на проектите следва да се извършва в съответствие с изискванията на 

Международни стандарти за контрол върху, качеството, одит, преглед, други 
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ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, издавани от 

Международната федерация на счетоводителите и по конкретно МСАИС 3000 

„Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити и прегледи на 

историческа финансова информация”. Изпълнението на дейността следва да бъде 

съобразено с Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със 

средства по ОП „Регионално развитие”  2007 – 2013 г. , и по-конкретно: 

 спазване на приложимите Международни стандарти за контрол върху, 

качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по 

съдържание услуги, издавани от Международната федерация на счетоводителите; 

 мобилизация на експерт (екип от експерти) с необходимата квалификация 

по отделните компетенции и сертификати; 

 извършване на проверки на дейностите по проекта, в съответствие с 

принципите за добро финансово управление; 

 извършване на проверка на съответствието с изискванията на 

националното законодателство (ЗОП, ППЗОП) на изборът на изпълнители на отделните 

дейности; в случай, че дейности не са възложени по реда на ЗОП, одиторът трябва да се 

увери, че начина на възлагане е такъв, че да гарантира изпълнението на дейностите в 

съответствие с приложимите принципи на останалите процедури от одитната рамка; 

 извършване на проверки, удостоверяващи, че всички декларирани 

разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на 

европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по 

програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС; 

 извършване на проверки на наличността и валидността на първичните 

счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна 

доказателствена стойност; 

 удостоверяване, че бенефициентът - Община Малко Търново, е 

извършила пълна документална проверка на разходите от изпълнители и проверки на 

място; 

 проверка за спазване на изискванията поддържане на адекватна одитна 

пътека; 

 проверка и удостоверяване, че всички дейности са надлежно 

документирани и всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение 

на националните и европейските контролни органи при поискване; 

 извършване на проверка на докладваните нередности; 

 удостоверяване, че слабостите, констатирани при извършени одити, са 

адресирани по подходящ начин от Община Малко Търново; 

 удостоверяване, че исканията за средства, подадени от Община Малко 

Търново по проекта, са точни, пълни и във формат, изискван от УО; 

 проверки за удостоверяване, че неправомерно изплатените суми са 

възстановени по надлежния ред;  
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 проверки на счетоводните системи и осчетоводявания на Община Малко 

Търново; 

 проверки за двойно финансиране; 

 проверки на мерките за информация и публичност. 

 

7. ПРОВЕРКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ОДИТОРЪТ 

 

Текущ одит (проверки при междинните искания за средства) 

Последващ контрол 
Изпълнителят на поръчката (одиторът)  в обхвата на проверката си, следва да извърши 

оценка на законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 

подписаните договори и анексите към тях, ако има такива. Одиторът трябва да 

осъществи последващ контрол на всички процедури, свързани с възлагането на 

дейности по проектите, по реда на ЗОП, ППЗОП и приложимите нормативни актове 

относно тяхната законосъобразност. 

По време на текущия одит, изпълнителя на поръчката (одитор) следва да провери и 

осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната 

система на Община Малко Търново. 

Проверки при преди всяко искане за плащане (преди подаване на междинни текущи 

одитни доклади) 

Изпълнителят на поръчката (одиторът) следва да извършва проверка при всяко искане 

за плащане (преди подаването на искане за средства към УО на ОП „Регионално 

развитие 2007 -2013 г.“, която да обхваща следните аспекти: 

 законосъобразността на съответните обществени поръчки, в т.ч. на 

допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки (ако има 

такива);  

 осчетоводяването на разходите от счетоводната система на Община 

Малко Търново, включени в искането за средства.  

Проверката на исканията за средства следва да обхваща най-малко следните аспекти:  

 сумите, които бенефициентът е посочил за възстановяване в съответното 

искане за средства, отразяват коректно направените разходи към съответния 

период; 

 искането за средства отговаря на  актуалния  към  момента на  подаването  

му  образец,  както и дали  представената информацията е достоверна; 

 сумите по искането за средства са в размер, допустим за съответното 

плащане; 

 сумите по искането за средства отговарят на условията по договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОП„Регионално развитие 

2007 -2013 г.“ 

 съотношението между националното и европейското съфинансиране е 

точно и съответните закръгления са коректно направени. 
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 разходите са законосъобразни; 

 разходите са допустими – средствата да са заложени в договорите за 

безвъзмездна финансова помощ, сключен между Договарящия орган и Община 

Малко Търново.  

 разходите са извършени в парична форма; 

 съответните разходооправдателни документи - фактури и/или други 

документи с еквивалентна доказателствена стойност са налични; 

 разходите са действително извършени и платени през периода за 

допустимост на разходите; 

 разходите са извършени в съответствие с принципите за добро финансово 

управление, определени в чл. 27 и 28 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за 

общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим към общия 

бюджет на Европейските общности; 

 разходите са отразени в счетоводната и данъчната документация на 

бенефициента и могат да се проследят въз основа на ефективно 

функционираща одитна пътека; 

 разходите са базирани на единични цени, които не надвишават 

фиксираните в договора за обществена поръчка цени (ако е приложимо). 

Проверката за законосъобразността на проведените обществени поръчки обхваща 

проверка относно това дали изборът на изпълнител по договорите, чрез които се 

изпълняват проектите, са проведени в съответствие с изискванията на националното 

законодателство. Одиторът следва да се увери, че бенефициентът е избрал 

изпълнителите на отделните дейности в съответствие с изискванията на 

законодателството в областта на обществените поръчки. 

 

Междинни Текущи одитни доклади 

Към всяко искане за средства, одиторът представя междинен текущ одитен 

доклад, с одиторско мнение относно аспектите, посочени по-горе. 

Докладът следва да съдържа минимум следната информация: 

1) Обща информация 

1.1. Дата на издаване на доклада 

1.2. Пореден номер на доклада 

1.3. Към кое искане за средства е 

1.4. Оперативна програма, по която се финансира проектът 

1.5. Структура и сума на финансирането (сума и фонд на ЕС, сума на националното 

съфинансиране) 

1.6. Период, в който е извършен одитът 

1.7. Период, за който се отнася докладът 
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1.8. Одитор (одиторски екип), извършил ангажимента (име и номер на дипломата) 

2) Описание на отговорностите и изпълнителите по проекта 
2.1. Отговорност на ръководствата на бенефициента и изпълнителите на проекта 

2.2. Отговорност на одитора 

3) Кратко изложение 

Общо описание на: 

3.1. Целите на одита  

3.2. Обхвата на проверката 

3.3. Обобщение на основните констатации (ако е възможно обединени по групи) 

3.4. Обобщение на препоръчаните действия (ако е възможно обединени по групи) 

4) Одиторско мнение – Недвусмислено и категорично мнение за законосъобразността 

на проведените процедури и осчетоводяването на разходите 

5) Основа за изпълнение на ангажимента 

5.1. Правна рамка за изпълнение на ангажимента (приложими закони, регламенти, 

правилници и пр.) 

5.2. Основание за възлагане на ангажимента (описание на процедурата – обществена 

поръчка, с която е избран одиторът) 

5.3. Цитиране на стандартите, по които е извършен ангажиментът 

6) Обхват на проверката 

6.1. Подробно описание на изпълнените процедури 

6.2. Ограничения в обхвата, ако има такива 

7) Описание на извършената проверка 

7.1. Описание на проверявания проект и дейностите по него 

7.2. Списък с основните прегледани документи 

7.3. Списък с основните проведени срещи 

7.4. Описание на извършената работа – точно описание на предприетите действия от 

одитора, за  достигане до одитното мнение 

8) Описание на проверяваните разходи 

8.1. Таблично описание на проверяваните разходи, съдържащо най—малко описание на 

разхода, сума и условие за допустимост 

9) Установени слабости, изводи и препоръки (дава се описание на установената 

слабост, важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и 

препоръка за отстраняване) 

9.1. Установени слабости със системен характер 

9.2. Установени слабости без системен характер 

10) Нередности 

10.1. Описание на установените нередности и препоръки за тяхното отстраняване (или 

за възстановяване на сумата, ако не е възможно да бъдат коригирани) 

10.2. Описание на нередности, които са били установени при предходни проверки, 

трябвало е да бъдат отстранени, но не са били.  

11) Друга информация (каквато е релевантна, по мнение на одитора) 
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Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение 

в „СБДПЛ-ЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган 

Към одиторския доклад е необходимо в документацията при бенефициента – Община 

Малко Търново, да има копия, заверени от одитора „вярно с оригинала” на контролните 

листа. 

 

Окончателен одит (проверки в периода на реализация на проекта - окончателен 

одитен доклад при приключването на проекта) 

В периода на реализация на проекта, одиторът ще извършва текущи проверки, 

включващи най-малко проверки за: 

 

 Осъществяване на дейностите по проекта 

Извършва се проверка дали дейностите по проекта са осъществени в 

съответствие с принципите за добро финансово управление. В процеса на тази 

проверка се удостоверява дали средствата са изразходвани икономично, 

ефективно и ефикасно. 

В резултат на проверките, одиторът трябва да постигне разумна увереност, 

че ресурсите, използвани за осъществяване на проекта, са в подходящото 

количество и качество и на най-добрата възможна цена, както и че съотношението 

между използваните ресурси и постигнатия резултат е възможно най-доброто и че 

поставените цели са постигнати. 

С оглед постигане на увереност, че операциите са изпълнени съгласно 

изискванията на националното и европейското законодателство, одиторът следва 

да оцени системата за вътрешен контрол на бенефициента в контекста на 

изпълняваните одиторски процедури. 

 Избор на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява 

проектът 

Одиторът следва да се увери, че изборът на изпълнител по договорите, чрез 

които се изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на 

националното законодателство и бенефициентът е избрал изпълнителите на 

отделните дейности в съответствие с изискванията на законодателството в 

областта на обществените поръчки. 

 Всички декларирани разходи са действително извършени и 

допустими 

Одиторът следва да се увери, че всички разходи са извършени в 

съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство 

относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Европейския 

фонд за регионално развитие на Европейския съюз. 

 Наличност и валидност на първичните счетоводни документи 

Одиторът следва да се увери, че първичните счетоводни документи 

(фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена 

стойност са налични в оригинал и валидни, и съдържат всички необходими 

реквизити, и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават. 
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 Верификация разходите от изпълнителите и проверки на място 

Одиторът следва да се увери, че бенефициентът – Община Малко Търново, е 

извършил пълна документална проверка на първо ниво – верификация на 

разходите от изпълнителите и проверки на място. 

За постигането на увереност за спазването на изискванията на Договарящия 

орган по Оперативна програма „Регионална развитие 2007 - 2013 г." одиторът 

следва да се увери, че бенефициентът действително е извършвал проследяване 

напредъка на дейностите по проекта по време на неговото изпълнение, чрез 

проверка за наличие на документи, удостоверяващи извършените проверки от 

страна на бенефициента (контролни листове и доклади от извършени проверки на 

място от бенефициента на изпълнители). 

 Одитна пътека 

Одиторът следва да се увери, че са спазени изискванията на Одитна пътека 

при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства 

по проекти, финансирани от ЕС на Община Малко Търново. За целта одиторът 

следва да направи проверка дали бенефициентът е разполагал с необходимите 

системи и организация за поддържане на адекватна одиторска следа.   

За адекватна се счита одиторска следа, която дава възможност за 

проследяване на всеки разход, през детайлния счетоводен запис до първичния 

документ, пораждащ основание за съответния счетоводен запис, както и до 

съпътстващите го документи, в контекста на които са извършени разходите 

(одобрение на помощта и финансирането; документация, свързана с обществените 

поръчки; доклади за напредъка; доклади от верификации; доклади от проведени 

одити и пр.).  

Одиторът следва да провери и адекватността на използваната деловодна 

система, ако има такава или на процедурите за контрол на документооборота при 

бенефициента – Община Малко Търново. 

 Документиране на дейностите 

Одиторът следва да се увери, че всички дейности по съответния проект са 

надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са 

на разположение на националните и европейските контролни органи при 

поискване. За целта одиторът следва да проследи всяка от дейностите по проекта, 

за да се увери, че те са надлежно документирани и че документите се съхраняват в 

съответствие с приложимите изисквания. 

При необходимост, одиторът следва да провери помещенията, в които се 

съхраняват документите, за да се увери, че съхранението на документацията е 

обезпечено от гледна точка на външно неправомерен достъп. 

 Проверка на докладваните нередностите 

Одиторът следва да се увери, че ако по проектите са установени нередности, 

то те са докладвани своевременно на всички необходими институции, след което 
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е съставен съответният план за действие във връзка с избягване на подобни 

нередности в бъдеще и този план се изпълнява своевременно. 

Одиторът трябва да провери (без значение дали нередности са докладвани 

или не) дали при бенефициента е изградена подходяща система, която да 

осигурява навременно откриване и докладване на нередностите и която да 

позволява на бенефициента да реагира на тях по подходящ начин. 

 Констатирани слабости при извършени одити 

Одиторът следва да се увери, че слабостите, констатирани при извършени 

одити, са адресирани по подходящ начин – слабостите са включени в план за 

действие, който своевременно е бил изпълняван. 

 Формат на исканията за средства 

Одиторът следва да се увери, че исканията за средства, подадени от 

бенефициента, са точни, пълни и са във формат, изискван от УО.  

Одиторът следва да провери дали сумите, които бенефициентът е посочил за 

възстановяване в съответното искане за средства, отразяват коректно направените 

разходи към съответния период.  

Трябва да се провери дали искането за средства отговаря на  актуалния  към  

момента на  подаването  му  образец,  както и дали  представената информацията 

е достоверна. 

         Допълнително одиторът трябва да се увери, че сумите по искането за 

средства са в размер, допустим за съответното плащане и отговарят на условията 

по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОП 

„Регионално развитие 2007 -2013 г.“, както и че съотношението между 

националното и европейското съфинансиране е точно и съответните закръгления 

са коректно направени. 

 Възстановяване на неправомерно изплатени суми 

Одиторът следва да се увери, че неправомерно изплатените суми са 

възстановени по надлежния ред и дали са осчетоводени коректно. 

 Счетоводни системи и осчетоводявания 

Одиторът трябва да провери дали бенефициентът и партньорът поддържат 

обособено счетоводство  за отчитане на дейностите по проекта. Следва да бъде 

проверено дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по 

подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се 

увери, че счетоводните системи са в компютъризирана форма и отговарят на 

изискванията за сигурност и надеждност. 

 Двойно финансиране 

Одиторът трябва да се увери, че бенефициентът не получава финансиране за 

същата операция от друга програма или схема (национална или Общностна), 

както и от друг програмен период. 

 Информация и публичност 
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Одиторът следва да се увери, че са спазени изискванията за информация и 

публичност 

 

Окончателен одитен доклад  

При завършването на всеки от етапите на проектите (първи и втори етап), 

одиторът представя одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно 

изпълнението на проектите  

Докладът следва да съдържа минимум следната информация: 

1) Обща информация 

1.1. Дата на издаване на доклада 

1.2. Пореден номер на доклада 

1.3. Оперативна програма, по която се финансира проектът 

1.4. Структура и сума на финансирането (сума и фонд на ЕС, сума на националното 

съфинансиране) 

1.5. Период, в който е извършен одитът 

1.6. Период, за който се отнася докладът 

1.7. Одитор (одиторски екип), извършил ангажимента (име и номер на дипломата) 

2) Описание на отговорностите и изпълнителите по проекта 
2.1. Отговорност на ръководствата на бенефициента и изпълнителите на проекта 

2.2. Отговорност на одитора 

3) Кратко изложение 

Общо описание на: 

3.1. Целите на одита  

3.2. Обхвата на проверката 

3.3. Обобщение на основните констатации (ако е възможно обединени по групи) 

3.4. Обобщение на препоръчаните действия (ако е възможно обединени по групи) 

4) Одиторско мнение – Недвусмислено и категорично мнение за законосъобразността 

на проведените процедури и осчетоводяването на разходите 

5) Основа за изпълнение на ангажимента 

5.1. Правна рамка за изпълнение на ангажимента (приложими закони, регламенти, 

правилници и пр.) 

5.2. Основание за възлагане на ангажимента (описание на процедурата – обществена 

поръчка, с която е избран одиторът) 

5.3. Цитиране на стандартите, по които е извършен ангажиментът 

6) Обхват на проверката 

6.1. Подробно описание на изпълнените процедури 

6.2. Ограничения в обхвата, ако има такива 

7) Описание на извършената проверка 

7.1. Описание на проверявания проект и дейностите по него 

7.2. Списък с основните прегледани документи 

7.3. Списък с основните проведени срещи 
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7.4. Описание на извършената работа – точно описание на предприетите действия от 

одитора, за  достигане до одитното мнение 

8) Описание на проверяваните разходи 

8.1. Таблично описание на проверяваните разходи, съдържащо най—малко описание на 

разхода, сума и условие за допустимост 

9) Установени слабости, изводи и препоръки (дава се описание на установената 

слабост, важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и 

препоръка за отстраняване) 

9.1. Установени слабости със системен характер 

9.2. Установени слабости без системен характер 

10) Нередности 

10.1. Описание на установените нередности и препоръки за тяхното отстраняване (или 

за възстановяване на сумата, ако не е възможно да бъдат коригирани) 

10.2. Описание на нередности, които са били установени при предходни проверки, 

трябвало е да бъдат отстранени, но не са били.  

11) Друга информация (каквато е релевантна, по мнение на одитора) 

Към окончателните одиторски доклади е необходимо в документацията при 

бенефициента – Община Малко Търново, да има копия, заверени от одитора „вярно с 

оригинала” на контролните листа. 

 

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Реализацията на гореописаните действия следва да се извърши при съблюдаване 

изискванията на приложимото национално законодателство и съотносимите към него 

нормативни актове, осигуряващи спазване на принципите на прозрачност, устойчивост 

и добро финансово управление на проекти, финансирани от Структурните и 

Кохезионния фонд на ЕС: 

 Закон за независимия финансов одит; 

 Търговския закон; 

 Закона за счетоводството; 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите актове към него; 

 Националния сметкоплан; 

 Националните счетоводни стандарти; 

 Други нормативни актове по търговско законодателство и по 

счетоводство; 

 Професионални актове на Института на дипломираните експерт-

счетоводители; 

 Международни стандарти за контрол върху, качеството, одит, преглед, 

други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, 

издавани от Международната федерация на счетоводителите, доколкото в 

националното законодателство липсват приложими норми за счетоводно третиране; 
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Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение 

в „СБДПЛ-ЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган 

 Документи и указания, произтичащи от ОП „Регионално развитие 2007 -

2013 г.“ и свързани с усвояването на Структурните и Кохезионния фондове на 

Европейския съюз в България, в т.ч.: 

o Указание ДНФ №01/28.08.2007 относно Условията и реда на 

изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и 

Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално 

съфинансиране; 

o Указание ДНФ №02/31.08.2007 относно сертифициране на 

разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния 

фондове на Европейския съюз; 

o Указание ДНФ №03/17.09.2007 г. относно процедурата по 

отчитане и докладване на нередности по Структурните и Кохезионния фондове на 

Европейския съюз; 

o ПМС 245/09.10.2007 г. 

o ПМС № 62/2007 за приемане на национални правила за 

допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2007 – 2013 г. 

o Други. 

 Други приложими нормативни актове. 

 

9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Извършен текущ независим финансов контрол върху разходването на средствата 

предвидени за проекта и изготвените искания за средства; 

 Изготвени текущи одитни доклади към всяко искане за средства; 

 Изготвен окончателени одитни доклади за изпълнение на проект 

„Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град 

Малко Търново“ с цел преструктуриранер в „Медицински център““ 

 

10.  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Срокът за изпълнение на поръчката  започва да тече от датата на подписване на 

договара и изтича с цялостното изпълнение на дейностите по проекта, включително 

след подписването на приемно-предавателен протокол за предоставени доклади от 

Изпълнителя за извършен пълен одит по проект: „Реконструкция, обновяване и 

оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град Малко Търново“ с цел 

преструктуриранер в „Медицински център“ и приемането на същите от Възложителя,  

но не по-късно от 25.10.2014 год. 
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11. ПЕРСОНАЛ 

Кандидатите в настоящата поръчка трябва да предоставят поне един ключов експерт  - 

одитор с доказана професионална квалификация в областта на одита, с необходимата 

квалификация по отделните компетенции и сертификати. 

 
Ключов експерт № 1 (одитор): 

 Да притежава сертификат за необходимата квалификация (копие от него 

се прилага към офертата на участника): 

Национални: 

- Сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители – 

Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) или 

Международни: 

- чуждестранни еквиваленти на Българския сертификат за дипломирен 

експерт-счетоводител (ДЕС) - CPA, ACCA, CDSA, CA 

 Да притежава минимум 1/една/ година професионален опит в областта на 

одита и/или контрола – доказва се , чрез заверени копия на документи показващи 

съответния професионален опит – трудови/служебни книжки, заповеди и еквивалентни. 

 Регистрираните одитори следва да представят с офертата си и да 

поддържат за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за 

рисковете на своята професионална дейност в съответствие с изискванията на Закона за 

независимия финансов одит или еквивалентен документ, съобразно законодателството 

на държавата, където одиторът е регистриран. 

http://www.bgregio.eu/

