Утвърждавам: /п/
д-р П.Чилингиров
Управител “КОЦ-Ст.Загора” ЕООД

ОБЯВА
“Комплексен онкологичен център - Стара Загора” ЕООД, на основание Решение
№2040/31.01.2019г. на Общински съвет Стара Загора обявява конкурс за регистриран одитор за
извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
За избор на одитори за заверка на годишните финансови отчети на общинските
търговски дружества за 2019г., принципала е определил следните изисквания:
- кандидатите да са със статут на регистриран одитор по смисъла
на чл.20 от Закона
за независим финансов одит. Да притежават минимален одиторски стаж от 5 години;
- да са изпълнили през последните пет финансови години минимум два
одита
на
дружество със сходен предмет на дейност, за което кандидатстват.
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурса ще бъде проведен на два етапа:
1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2. Избор на одитор за 2019г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
1. Заявление за участие в конкурса с посочване, че са изпълнили през последните пет
финансови години минимум два одита на дружество със сходен предмет на дейност, за
което кандидатстват.
2. Оферта за одит на „КОЦ-Стара Загора“ ЕООД през 2019г.;
3. Доказателство, че кандидата е със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от
Закона за независимия финансов одит и притежава минимален одиторски стаж от 5
години;
МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Документите за участие се подават в деловодството на лечебното заведение в срок до 10
часа на 12.02.2019г. Документите за участие в конкурса се подават в запечатан и непрозрачен
плик с името на кандидата, адрес и телефон за връзка.
Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания, ще се извърши от комисия от 10.30часа на 12.02.2019г., а
класирането ще се извърши от 11.00часа на 12.02.2019г.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Кандидатите за одитори могат да получат данни за изготвяне на офертите си в срок до
16.00 часа на 11.02.2019г. от Главният счетоводител на лечебното заведение на място на адрес
гр. Стара Загора, ул.“д-р Т. Стоянович“ №15 или при поискване по електронната поща на
лечебното заведение – oncosz@abv.bg.
Кандидатите за одитори, ще бъдат уведомени по електронните си пощи за резултите от
конкурса до 16.00часа на 12.02.2019г.
Справки: Главен счетоводител тел. 042/ 628 628.

