
 

 

 

 
 

 

„ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ЕАД 
Гр. София 1606, ул. „Владайска” № 48А 

Изпълнителен директор: 952 52 15 

Централа: 952 52 15 

Факс: 952 52 57 

Е-mail: zu.sofia@intob.bg 

 

 

О Б Я В А 

 
В изпълнение на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните 

търговски дружества с държавно участие в капитала, в които Министърът на отбраната 

упражнява правата на държавата, при спазване разпоредбите на Закона за независимия 

финансов одит, Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003 г., 

във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 11, т. 8 и чл. 12, т. 5 от него, 

както и политика на публичност и пълна прозрачност, прилагайки правилата за подбор на 

изпълнители и доставчици, 

 

„ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ЕАД ГР. СОФИЯ 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 ЗА ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ОДИТОР 
 

с предмет:     „НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА  

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА” 
 

І. СУМАТА НА АКТИВА НА БАЛАНСА И НЕТНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 2013 Г. СА: 

 Сума на актива на баланса: 3 456 (Три милиона четиристотин петдесет и шест) хил. 

лева; 

 Нетни приходи: 1 640 (Един милион шестстотин и четиридесет) хил. лева. 

ІІ. ОФЕРТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ: 

 В рамките на 10 (Десет) дневен срок от датата на публикацията на обявата във 

вестник „Новинар”; 

 На адрес: гр. София 1606, Столична община, район „Красно село, ул. „Владайска” 

№ 48 А, „Интендантско обслужване” ЕАД,  

 В затворен непрозрачен плик; 

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

препоръчано писмо с обратна разписка; 

 Върху плика участникът посочва: адрес за обратна връзка; телефонен номер, факс 

номер и електронен адрес - за контакти. 

ІІІ. ОФЕРТИТЕ ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ДА СЪДЪРЖАТ: 

1. Необходим брой работни часове за одита . 

2. Цена за един час одитна дейност. 

3. Опит в одитиране на годишни финансови отчети на предприятия от съответния 

отрасъл. 

4. Допълнителни услуги (периодични консултации, методологична помощ и други), 

свързани с одита на годишните финансови отчети, без да се увеличава цената на 

одита. 

ІV. ОФЕРТИТЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, ОЦЕНЯВАТ И КЛАСИРАТ ПО КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ОТ КОМИСИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА. 

 

 

 

 

 


