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З А П О В Е Д 
№ РД-07-37/30.09.2019 г. 

 

На основание чл. 37 от Закона за счетоводството и писмо на Министъра на 
здравеопазването, изх. № 20-00-649/27.09.2019 г. за назначаване на регистриран 
одитор на ДСБПЛРББ  „Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна,  

 

ОБЯВЯВАМ : 
Процедура за избор на регистриран одитор за  извършване на проверка и 

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Обявата да бъде 
публикувана на интернет страницата на болницата в срок до 01.10.2019 г., като в 
същия ден се уведоми МЗ с копие от обявата, изпратена на електронна поща 
mnedelkova@government.bg. 

Срокът за предаване на офертите е 15.30 ч. на 16.10.2019 г. 
 

Комисия в състав: 
Председател – адв. Николай Миланов 
и членове: 
1. Генчо Владимиров – Гл. счетоводител 
2. Иванка Дамянова – Касиер-счетоводител, на 18.10.2019 г. в 9.30 ч.  да 

отвори офертите и направи мотивирано предложение.  
Критерии за оценка на предложенията да бъде икономически най-изгодна 

оферта. Подборът да е съобразен с необходимостта от рационално разходване на 
финансовия ресурс на лечебното заведение, като се осигури достоверност и 
обхватност при извършване на проверката на годишния финансов отчет, в 
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия 
финансов одит. 

 Изготвеното предложение на комисията след получаване на становище на 
контрольора,  да се представи в МЗ, в срок до 28.10.2019 г. заедно с копие от 
офертите на кандидатите. Към тези документи да се приложат: 

1. РЕШЕНИЕ на Управителя и Контрольора, с  което се одобрява предложения 
одитор. 

2. Информация за начина, по който е извършен избора- кратко описание на 
проведената процедура и критерии за оценка на кандидатите. 

3. Копие от протокола на комисията. 
 

Отговорен за изпълнението на заповедта – Гл. счетоводител. 
Контролът по изпълнение на заповедта се упражнява от Управителя. 

 

УПРАВИТЕЛ:  

      (д-р Г. Илиев) 
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