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О Б Я В А 

  

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД- 

открива конкурс за 

„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в 

съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите 

отчети на „Български пощи” ЕАД за 2017 г.”  

  

 1. Описание на обекта на конкурса: Избор на регистриран одитор за извършване на 

независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане 

на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2017 г.”  

2. Конкурсът се провежда по реда на Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на утвърдената 

конкурсна документация.  

 3. Предложения за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 

часа в деловодството на „Български пощи” ЕАД - Централно управление, ул. „Академик 

Стефан  Младенов“ № 1, бл. 31. Крайният срок за подаване на предложенията е 14 

/четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.  

 

4. Разглеждането  на постъпилите предложения, ще се извърши от 11:00 часа на следващия 

присъствен ден от изтичане на крайния срок за подаване на предложения за участие в 

конкурса, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД , ул. „Академик 

Стефан  Младенов“ № 1, бл. 31, ет. 2, стая № 212. 

5. Предложения за участие в конкурса се подават от участници – регистрирани одитори по 

смисъла на § 1, т. 36 от ДР на ЗНФО. Участниците следва да представят документ, 

удостоверяващ, че са член на Института на дипломираните експерт - счетоводители в 

България /ИДЕС/ като специализирано одиторско предприятие, включено в списъка за 2017 

година. 

6. За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение, съгласно изискванията 

и условията на утвърдената конкурсна документация. Не се допуска участието на 

подизпълнители.                     



7. Решението за откриване на конкурса и конкурсната документация са публикувани на сайта 

на „Български пощи” ЕАД,  http://www.bgpost.bg/bg/zop, „Профил на купувача”. 

 8.  Критерий за оценка на предложенията - „Най – ниска цена”.                       

9. Срок на валидност на предложенията – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за 

подаване на предложенията. 

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на 

телефон:  – 02/949 3321, e-mail: katja.efremova@bgpost.bg, Катя Ефремова – главен експерт в 

Дирекция „ФИ” при “Български пощи” ЕАД. 

 

 

 

mailto:katja.efremova@bgpost.bg

