
УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА      

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ОРТОПЕДИЯ  „ПРОФ. Б. БОЙЧЕВ” ЕАД  

1614 София, бул. „Никола Петков” № 56             

тел. 02 855 30 02, 02 8181 750   

факс 02 955 53 12                

www.usbalortho.com   

UNIVERSITY HOSPITAL OF               

ORTHOPAEDICS „PROF. B. BOICHEV”          

№ 56 „Nikola Petkov” Bld.                             

1614  Sofia, Bulgaria   

      tel. +359 2 855 30 02 

      fax +359 2 955 53 12                                                                     

      www.usbalortho.com  

 

 

 

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

ПОКАНА 

 

за представяне на оферти 

  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

   

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД 

и дъщерното му дружество МЦ „Ортомед“ ЕООД подлежат на задължителен независим 

финансов одит от регистриран одитор. 

 

В тази връзка отправям покана за представяне на оферти за избор на регистриран одитор, 

който да извърши проверка и заверка в съответствие с Националните счетоводни стандарти 

(НСС) на ГФО за 2021 г. на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД и МЦ „Ортомед“ ЕООД, а 

също така и на консолидирания ГФО за 2021 г. на групата УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” 

ЕАД при следните условия:  

 

1. ПРЕДМЕТ:  

1. Проверка и заверка в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) на ГФО 

за 2021 г. на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД. 

2. Проверка и заверка в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) на ГФО 

за 2021 г. на МЦ „Ортомед“ ЕООД. 

3. Проверка и заверка в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) на 

консолидирания ГФО за 2021 г. на групата УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД. 

4. Изготвяне на одиторски доклад с анализ на финансовите показатели и писмо до 

ръководството с проблемни области и насоки за решаване, както и препоръки за подобряване 

на финансовата отчетност на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД и МЦ „Ортомед“ ЕООД 

(при необходимост). 

 

2. ОБХВАТ: одиторът следва да поеме ангажимент да извърши независим финансов одит в 

съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) на ГФО за 2021 г. на УСБАЛО 

„Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД и МЦ „Ортомед“ ЕООД, а също така и на консолидирания ГФО 

за 2021 г. на групата УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.   

Регистрираният одитор има следните задължения: 

1. Да извърши проверка и заверка на ГФО към 31.12.2021 г. на УСБАЛО „Проф. Бойчо 

Бойчев” ЕАД. 



2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния 

поток и отчета за собствения капитал. 

3. Да представи одиторски доклад. 

4. Да информира своевременно Министерството на здравеопазването за констатирани 

нарушения и слабости. 

5. Да оказва методическа помощ във връзка с извършвания независим финансов одит на ГФО 

на дружеството към 31.12.2021 г. и да участва в обсъждането на мерки за подобряване на 

дейността на дружеството. 

6. Да извърши проверка и заверка на ГФО към 31.12.2021 г. на МЦ „Ортомед” ЕООД. 

7. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния 

поток и отчета за собствения капитал. 

8. Да представи одиторски доклад. 

9. Да информира своевременно Министерството на здравеопазването за констатирани 

нарушения и слабости. 

10. Да оказва методическа помощ във връзка с извършвания независим финансов одит на 

ГФО на дружеството към 31.12.2021 г. и да участва в обсъждането на мерки за подобряване 

на дейността на дружеството. 

11. Да извърши проверка и заверка на консолидирания ГФО към 31.12.2021 г. на групата 

УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД. 

12. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния 

поток и отчета за собствения капитал. 

13. Да представи одиторски доклад. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: да са регистрирани одиторски предприятия или 

регистрирани одитори, вписани в регистъра на ИДЕС. 

 

4. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заверено копие на Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, 

заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по 

смисъла на §1, т. 36 или 37 от ДР на ЗНФО;  

2. Декларация за конфиденциалност на предоставяната информация – в свободен текст; 

3. Декларация за независимост и липса на конфликт на интереси – в оригинал;  

4. Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:  

✓ Ценова оферта за индивидуален ГФО за 2021 г. на УСБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев“ 

ЕАД; 

✓ Ценова оферта за индивидуален ГФО за 2021 г. на МЦ „Ортомед“ ЕООД; 

✓ Ценова оферта за консолидиран ГФО за 2021 г. на групата УСБАЛО „Проф.Бойчо 

Бойчев“ ЕАД. 

 

5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя 

банкова сметка, в срок до 30 дни от датата на предаване на одиторския доклад. 

 

6. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: най-малко 30 календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана. 

 

7. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР: най-ниска предложена цена. 

 

8. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия 

участника по регистрация и оформени с административния печат на участника.  



2. Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф 

„Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по 

търговска регистрация.  

3. Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата 

страна на процедурата по избор на одитор/одиторско предпредприятие за извършване на 

независим одит на годишни финансови отчети и името на кандидата – регистриран 

одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон 

за връзка.  

4. Кандидатстването е чрез подаване на оферти в срок до 16:00 ч. на 01.11.2021 г. в 

Деловодството на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Никола 

Петков“ № 56. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД 

 

д-р Валентин Ангелов, д.м. 


