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В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А 

 

ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ  НА ЕДНОЛИЧНИТЕ 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, 

В КОИТО  МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА 

НА ДЪРЖАВАТА  

 

        Глава І 

Общи разпоредби 

Чл. 1. Вътрешните правила определят реда и начина за избор на 

регистрирани одитори по смисъла на Закона за независимия финансов одит в 

едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които  

министърът на отбраната упражнява правата на държавата, в случаите, в 

които същите не са публичноправни организации по смисъла на § 1, т. 21 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

Чл. 2. /1/ По реда на тези правила и при спазване разпоредбите на 

Закона за независимия финансов одит, Търговския закон, Правилника за реда 

за упражняване на правата на държавата на търговските дружества с 

държавно участие в капитала се избират регистрирани одитори за 

извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на 

едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които 

министърът на отбраната упражнява правата на държавата. 

  

        /2/. Вътрешните правилата се изменят и допълват със заповед на 

Министъра на отбраната. 
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Глава ІІ 

Условия и ред за избор на регистрирани одитори за извършване на 

независим одит на финансовите отчети на едноличните търговски 

дружества с държавно участие в капитала  

 

Чл. 3. /1/ Изборът на регистрирани одитори за извършване на 

независим одит на годишните финансовите отчети на еднолични търговски 

дружества с държавно участие в капитала се извършва след провеждане на 

конкурс. 

/2/ Ежегодно изпълнителните директори /управителите/ на 

едноличните търговски дружествата, публикуват обяви за набиране на 

оферти от регистрирани одитори за сключване на договори по чл. 9, ал. 1 от 

Закона за независимия финансов одит за извършване на одит на годишните 

финансови  отчети на съответните търговски дружествата.  

 /3/ Обявата се публикува най-малко в един централен или местен /в 

съответния регион/ ежедневник.  

 /4/ Обявата за откриване на конкурс за избор на одитор следва да 

съдържа информация относно балансовата стойност на имуществото, 

подлежащо на одитиране /сумата на актива на баланса плюс приходите – без 

оборотните данъци/, както и изисквания към съдържанието на офертата. В 

обявата се посочва адрес и срок за подаване на офертата. 

 /5/ В обявата и в офертата задължително се посочват: 

- необходимия брой работни часове за одита,  

- цена за един час одитна дейност, 

- опит в одитиране на финансови отчети на предприятия от 

съответния отрасъл, 

- допълнителни услуги, свързани с одита на годишните финансови 

отчети, без да се увеличава цената на одита.  

 /6/ Офертата следва да бъде изготвена на български език. Специфични 

технически и търговски термини могат да бъдат изписани на чужд език.  

 /7/ Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за 

сметка на кандидатите. 

/8/ Офертите се представят в срока, посочен в обявата,  в затворен 

непрозрачен плик в съответните еднолични търговски дружества от 

участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

/9/ Дружествата представят до 15 май получените оферти в 

Министерство на отбраната, отдел „Нефинансови активи и търговски 

дружества” към дирекция „Финанси”. Изпълнителните директори 

/управителите/ представят писмено удостоверение, че пликовете с офертите 

не са отваряни след получаването им в дружеството. Заедно с офертите и 
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удостоверенията, дружествата представят и копие на обявите за конкурс за 

избор на одитор.  

 

Чл. 4. /1/ Представените оферти, за всяко конкретно дружество, се 

разглеждат, оценяват и класират на база показателите, посочени в чл. 8 от 

настоящите вътрешни правила, от назначена за целта със заповед на 

министъра на отбраната постоянна комисия.  

/2/ Оферти, които не отговарят на изискванията на предходния член 

или не са подадени в определения в обявата срок не се оценяват от комисията 

и кандидатите се отстраняват от участие в конкурса. 

/3/ Комисията класира подадените оферти в низходящ ред с оглед на 

получените крайни комплексни оценки. 

/4/ Решенията на комисията се оформят в протокол. 

/5/ (ново, МЗ № ОХ-826 от 28.10.2011 г.) Комисията уведомява всички 

участници в конкурса за резултатите от класирането.  

Чл. 6. Протоколът на комисията се представя за утвърждаване от 

ресорния заместник-министър.  

 

Чл. 7. Дирекция „Финанси” комплектова преписката и изготвя проект 

на протокол, съгласно чл. 147 /2/, респ. чл. 232а от Търговския закон, за 

избор на регистриран одитор, като го представя за подпис на министъра в 

качеството му на едноличен собственик на капитала на търговските 

дружества с държавно участие. 

  

 

Глава ІII 

Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на 

комплексната оценка на офертите при избор на регистрирани одитори  

  

 Чл. 8. /1/ Показателите /К/ за определяне на комплексната оценка на 

офертите и коефициентите за относителната им тежест /Q/ са следните: 
 

№ 

по 

ред 

Показател /Р/ 
Коефициент 

за тежест /Q/ 

1 Р1 - Работни часове за проверката  0,30 

2 Р2 - Цена на един час проверка (в лева, без ДДС) 0,30 

3 Р3 - Опит на регистрирания одитор при одитиране на 

финансови отчети на предприятия от съответния отрасъл 
0,15 

4 Р4 - Допълнителни услуги, свързани с одита на 

годишните финансови отчети, без да се увеличава цената 

на одита 

0,25 

 

/2/ Комисията по чл. 5 /1/ присъжда за показателите Р3 и Р4  от 1 

до 10 точки. 
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/3/ Оценките за показателите Р1, Р2, Р3 и Р4  се изчисляват 

съответно по следните формули: 

 

 

  К 1 мin. 

 О1 =                       х 100 , 

                       K 1 предл. 

 

където:  

О1 е оценката за показател Р1, 

К 1 мin.  са минимално предложените часове за работа от всички оферти,  

K 1 предл. са предложените часове за работа в оценяваната оферта, 

 

  К 2 мin. 

 О2 =                      х 100 , 

                       K 2 предл. 

 

където:  

О2 е оценката за показател Р2, 

К 2 мin.  е минимално предложената цена за един час проверка от всички 

оферти,  

K 2 предл. е предложената цена за един час проверка в оценяваната оферта, 

 

  К 3 предл. 

 О3 =                      х 100 , 

                       K 3 max. 

 

където:  

О3 е оценката за показател Р3, 

К 3 мax.  са максимално присъдените от комисията брой точки във връзка с 

опита на одитора от всички оферти,  

K 3 предл. са присъдените от комисията брой точки във връзка с опита на 

одитора в оценяваната оферта, 

 

  К 4 предл. 

 О4 =                      х 100 , 

                       K 4 max. 

 

където:  

О4 е оценката за показател Р4, 

К 4 мax.  са максимално присъдените от комисията брой точки във връзка с 

предлаганите от одитора допълнителни услуги от всички оферти,  

K 4 предл. са присъдените от комисията брой точки във връзка с предлаганите 

от одитора допълнителни услуги в оценяваната оферта, 
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/4/ Комплексната оценка /КО/ на всяка оферта се изчислява по 

формулата  

КО = О1 х Q1 + О2 х Q2 + О3 х Q3+ О4 х Q4, 

 

където:  

О1 до О4 са оценките за отделните показатели; 

Q1 до Q4 са коефициентите за тежестта на съответния показател. 
 

 

 

 

Глава ІV 

Договор за извършване на финансов одит с регистриран одитор 

 

Чл. 9. /1/ С избрания за извършване на одита регистриран одитор се 

сключва договор, съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, 

страна по който е съответното еднолично търговско дружество с държавно 

участие в капитала. 

/2/ Договорът се сключва на основание чл. 9, ал. 4 от Закона за 

независимия финансов одит.  

/3/ В сключения договор задължително се посочва, че с договора за 

финансов одит са уточнени всички суми, подлежащи за изплащане. Не се 

разрешава сключване на допълнителни анекси към договора между 

дружеството и одитора. Тези клаузи се включват и в протоколите по чл. 7 от 

настоящите вътрешни правила. 

   

Чл. 10. Възнагражденията на регистрираните одитори се определят при 

спазване изискванията на  чл. 9, ал. 3 от Закона за независимия финансов 

одит. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Вътрешните правила се издават на основание чл. 11, т. 8 и чл. 12, т. 

5 от Правилника за реда за упражняване правата  на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала. 

§2. Вътрешните правила влизат в сила от дата на обявяването им със 

заповед на Министъра на отбраната.  

 

 

 

 


