
 

 

Изх. № 2880/01.03.2022г. 

 
П  О  К  А  Н  А 

ЗА 
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР 

С ПРЕДМЕТ: 
„ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ИНДИВИДУАЛЕН 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УМБАЛ „БУРГАС“ АД, И НА 
КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УМБАЛ „БУРГАС“ АД ЗА 
2022Г., СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ 

СТАНДАРТИ“ 
 

 
Уважаеми госпожи и господа, 

 
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ „БУРГАС“ АД кани всички заинтересовани лица да представят 
оферта за извършване на независим финансов одит на: 

1. Годишен финансов отчет на УМБАЛ „Бургас“ АД за финансовата 2022г. 
/индивидуален отчет на дружеството/; 

2. Консолидиран финансов отчет на УМБАЛ „Бургас“ АД за финансовата 
2022г. /на група/ 

 
 
1.Наименование на възложителя: 
 „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Бургас“ АД. 
 
2. Предмет на процедурата: 
„Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуален годишен 
финансов отчет на УМБАЛ „Бургас“ АД, и на консолидирания финансов отчет 
на УМБАЛ „Бургас“ АД за 2022г., съгласно  приложимите счетоводни и 
одиторски стандарти“. 
 
3. Правно основание за провеждане на процедурата: 
Чл. 26 от Закона за публичните предприятия във връзка с чл.6 от Вътрешни 
правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов 
отчет  на УМБАЛ „Бургас“ АД гр. Бургас. 
 
4. Квалафикационни изисквания към участниците: 
4.1.Участниците следва да бъдат регистрирани одитори – физически лица или 
одиторски дружества, вписани в регистъра на регистрираните одитори по чл. 
20 от ЗНФО. 



4.2. Участниците следва да разполагат с компетентност в извършването на 
финансов одит на държавни/общински дружества и/или лечебни заведения.  
 
4.3. Участниците да не са извършвали  задължителен финансов одит на 
финансовия отчет на  УМБАЛ „Бургас“ АД в продължение на последните четири 
поредни години. 
 
 
5. Срок на валидност на офертите: 
Минимум 60 дни, считано от крайния срок на тяхното подаване. 
 
6. Критерии за оценка на предложенията: 
Цена за изпълнение на поръчката – „най-ниска предложена цена“  
 
7. Краен срок и място за подаване на офертите: 15.03.2022г., в 
деловоддството на УМБАЛ „Бургас“ АД, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 
73, административен корпус, ет.1, деловодство. 
Офертите са подават в непрозрачен запечатан плик, като същите следва да 
съдържат: 

1. Оферта, съдържаща кратко представяне на изпълнителя  и предложение 
за изпълнение на поръчката с предложена обща цена, в която се 
включват цена за проверка и заверка на индивидуален ГФО и цена за 
проверка и заверка на консолидиран ГФО на УМБАЛ „Бургас“ АД за 
2022г.; 

2. Валиден документ, удостоверяващ вписването на участника в регистъра 
на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФО. 

Оферти, неотговарящи на обявените условия ще бъдат отстранявани от 
участие. 
 
8. Сключване на договор. 
Договорът с участника класиран на първо място ще бъде сключен след 
приемане на решение от Общото събрание на УМБАЛ „Бургас“ АД. 
 
 
 
 
 
 
 
ИП 
                                                            ИЗП. ДИРЕКТОР НА /п/ 
                                                              “УМБАЛ  БУРГАС” АД 
                                                                         /д – р Б. Миразчийски/ 
 
 
 
 
Подписът е заличен на основание чл.4, ал.1 от  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 
НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
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