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изх. № 90-00-50/17.09.2021 г.                                                                        

 

П О К А Н А 

 
„СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, на основание чл.62 от Правилника за прилагане на 

Закона за публичните предприятия във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и Правилата за избор на 

регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие 

„СБАЛАГ - Майчин дом“ ЕАД КАНИ всички заинтересовани физически лица или одиторски 

дружества да представят оферта за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и 

заверка на индивидуален годишен финансов отчет и на консолидиран финансов отчет на 

дружеството за отчетната 2021 г. на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД в съответствие с чл. 26 

от Закона за публичните предприятия.  

Кандидат може да бъде всяко физическо лице или одиторско дружество, вписано 

в регистъра на регистрираните одитори по чл.20 от Закона за независимия финансов одит, 

което не е извършвало одитни услуги на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД през предходните 4 

(четири) поредни години. 

Максимална допустима стойност за извършване на проверка и заверка на 

индивидуален годишен финансов отчет и на консолидиран финансов отчет на дружеството 

за отчетната 2021 г. на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД е 10 000 лева с включен ДДС. 

Заплащането на услугата ще се извършва чрез банкови преводи по посочена от 

одитора сметка при следните условията: 

- авансово плащане в размер на 50% от стойността на общото одиторско 

възнаграждение се заплаща в срок до 14 работни дни след сключване на договор 

- окончателно плащане на останалите 50% от стойността на общото одиторско 

възнаграждение се заплаща в срок до 14 работни дни след датата на предаване на 

одиторски доклад, удостоверено с приемателно-предавателен протокол. 

В срок до 15:30 часа на 27.09.2021 г. кандидатите да представят оферта за избор на 

регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален годишен 

финансов отчет и на консолидиран финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 г. на 

„СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД по приложения образец. 

Офертата, ведно с копие на диплома за одитор и документ удостоверяващ 

регистрацията по чл.20 Закона за независимия финансов одит се представят в определения 

срок в сградата на СБАЛАГ „Майчин дом‘ ЕАД, отдел „Деловодство“, адрес: гр. София, 

пощ. код 1431, ул. „Здраве“ № 2, партерен етаж.  

 

 

 

Приложение: Образец на оферта и проект на договор. 

 

 

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

ПРОФ.Д-Р ИВАН КОСТОВ,Д.М.Н.       
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