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„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II -  ПЛОВДИВ“ ЕООД на 
основание чл. 103, т. 1 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община 
Пловдив в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала 
обявява конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 
2021 г.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА
1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 

20 от Закона за независимия финансов одит.
2. Да притежават доказан опит в осъществяване на одиторската дейност.
3. Да представят работна програма с планирани работни часове, разграничени по 

етапи на одита.
4. Да не са извършвали одит в публичното предприятие в продължение на 4 поредни 

години, считано от датата на влизане в сила Правилник за прилагане на Закона за 

публичните предприятия (ППЗПП).

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът ще бъде проведен на два етапа:
1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2. Критерий за оценка на участниците в конкурса е най-ниска цена, изразена чрез 

обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС, съобразена с необходимият брой
часове.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
I. В непрозрачен плик се поставят:
1. Оферта, която включва:

1.1. Ценово предложение с предложена цена за изпълнение на услугата —



извършване на финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „ДКЦ 

II Пловдив“ ЕООД за 2021г., съгласно приложимите счетоводни и одиторски 

стандарти;
1.1. Копие от диплома на регистриран одитор;
1.2. Доказателства за опит в осъществяваната одиторска дейност;
1.3. Работна програма с планирани работни часове, разграничени по етапи на

одита.
1.4. Декларация, че не са извършвали одит в публично предприятие в 

продължение на 4 поредни години, считано от датата на влизане в сила Правилник за 
прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Документите за участие се подават в деловодството на „ДКЦ II Пловдив“ ЕООД , гр. 

Пловдив, бул. „Шести септември“ 110 в срок до 16:30 часа на 24.06.2021 г. Документите за 
участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата, адрес за 
кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Отварянето на офертите на кандидатите ще се извърши от Комисия на 25.06.2021 г. 

от 09:00 часа.
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Д-р Валснтцка Костуркова 
Управител на „ДКЦ II Пловдив“ ЕООД
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