
 

ПРОЦЕДУРА 

за избор на изпълнител за извършване на независим финансов 

одит на годишния финансов отчет на Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2020 г. 

 
 

1. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРТА 
 

„Извършване на Независим финансов одит на годишния финансов отчет на Фонд 
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2020 г. 
 
Одитът следва да бъде проведен в съответствие с изискванията на: 

- Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионалните 
счетоводители; 

- Закон за независимия финансов одит; 
- Други нормативни актове от българското и европейското право. 

 
Мястото на изпълнение е по адрес на управление на Фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници“, както следва: 
София 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 
 
Срокът за изпълнение е 1 (една) година /до изпълнение на предмета на процедурата.  
 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

2.1. Условия за участие 
Всеки участник трябва да притежава исканата квалификация и опит, които да може да докаже 
посредством представяне на документите, изброени в настоящата процедура. 
До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят на следните 
изисквания, а именно: 
2.1.1. Участникът е специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на 

Специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-
счетоводители, съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит. 

2.1.2. През финансовата 2019 г. и до момента на подаване на офертата, участникът не е 
предоставял каквито и да е консултантски услуги, с изключение на такива свързани с 
предмета на процедурата, на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници“, както и самостоятелно и/или чрез свързани лица, така и в обединение или 
като подизпълнител. 

2.1.3. Не е свързано лице по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, чийто отчет ще бъде 
одитиран, както и със служители на ръководна длъжност във Фонда. 



 

2.1.4. Не е сключил договор с лице по чл.68 или чл.69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

2.1.5. Не е лишен/а от правото да упражнява одиторска професия или еквивалентната й 
дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

2.1.6. Лицата от управителните или контролните му органи не са осъждани с влязла в сила 
присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система 
включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс. 

2.1.7. Не е в открита процедура по несъстоятелност. 
2.1.8. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 
2.1.9. Няма парични задължения към държавата, или към община по смисъла на чл. 162, ал.2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт 
на компетентните органи, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или 
отсрочване на задължението. 
 

Доказване на изискванията по т. 2.1. 
- Обстоятелствата по т. 2.1.1. се доказват с актуален документ – удостоверение, издадено от 

Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), от който да е виден 
номера на регистрация на участника в регистъра на Специализираните одиторски 
предприятия към ИДЕС. 

- Обстоятелствата по т. 2.1.2. до т. 2.1.9 се доказват с декларация в свободен текст, а при 
подписване на договора с участника, определен за изпълнител – с документи от 
съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по т. 2.1.6. 
до т. 2.1.9. 

 
2.2. Минимални икономически и финансови възможности 

Положителен финансов резултат за поне две от последните три финансови години (2017 
г., 2018 г. и 2019 г.). 
 

Доказване на изискванията по т. 2.2. 
Обстоятелствата по т. 2.2. се доказват с декларация в свободен текст, придружена от годишните 
финансови отчети и приложенията към тях за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 
 

2.3. Минимални технически възможности и квалификация на участниците 
 
2.3.1. Участникът трябва да е извършил одит на годишните финансови отчети, изготвени на 

база МСФО в Република България за последните пет години (2015 г., 2016 г. 2017 г., 2018 
г., и 2019 г.) най-малко на три различни юридически лица и/или институции в сферата 
на финансовите услуги. Опит в сектор „Енергийна ефективност“ ще се счита за 
предимство. 
 



 

2.3.2. Участникът трябва да осигури одиторски екип (екип от специалисти) от минимум трима 
души, с придобита степен на завършено образование и съответстващ към него 
действителен стаж по специалността - висше икономическо образование (степен 
„Магистър“), с минимум три години опит в областта на независимия финансов одит. 
Стаж в областта на счетоводството, вътрешния одит и финансова инспекция, данъчните 
ревизии, във финансови или банкови институции, или компании в сферата на 
финансовите услуги, както и с работно ниво на владеене на английски език.  
 

Доказване на обстоятелствата по т. 2.3. 
- Обстоятелствата по т. 2.3.1. се доказват, като се представя Списък на изпълнени договори 

сключени с всяко юридическо лице, в  свободен текст, за извършен одит през последните 
пет години (2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.), заедно с доказателства за 
извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателите. 

- Обстоятелствата по т. 2.3.2. се доказват, като участникът следва да представи Списък на 
участниците в предложеният одиторски екип, описани съгласно изискванията на т. 3. 

 
От участие в процедурата ще бъдат отстранени участниците: 

- чиито оферти не отговарят на предварително поставените условия в тази процедура; 
- не е представен някой от документите, като доказателство на обстоятелствата, съгласно 

изискванията на настоящата процедура; 
- представеното от участника предложение за изпълнение не отговаря на условията в тази 

процедура. 
 

3.  ИЗИСКВАНЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 
 

Участниците следва да представят техническо предложение за изпълнение на процедурата, 
което да съдържа списък на участниците в предложеният одиторски екип, които ще бъдат 
ангажирани с изпълнението на заданието. Списъкът следва да съдържа: имената на 
регистрираните одитори и специалисти; позицията, която ще заема лицето в изпълнението на 
услугата; години опит в областта на независимия финансов одит; професионалната 
квалификация на участниците в екипа, информация за вида на правоотношението на лицето с 
участника (трудово, гражданско, управленски договор), работен график с място на изпълнение 
и часове работа по заданието съобразени с крайния срок на изпълнение предмета на договора. 
Към техническото предложение следва да бъдат приложени удостоверения от Института на 
дипломираните експерт-счетоводители в България и професионални автобиографии на лицата, 
включени в списъка. 
 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата 
процедура. Не се допуска участие на подизпълнители. Не се допуска участие на обединения. 
 
Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик; 
- е постъпила с нарушена цялост; 
- е постъпила след изтичане на крайния срок. 

 



 

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта) следва да бъдат 
номерирани и подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на 
документи след отварянето на предложението. 
За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само офертите, които отговарят на 
изискванията, посочени в настоящата процедура. 
 

4.1. Срок и място за представяне на оферти 
 

Срокът за подаване на офертите е до 14.00 ч. на 11.09.2020 г.  
Офертите се подават в запечатан плик, съдържащ всички изискуеми документи, в офиса на 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, София 1000, ул. „Кузман 
Шапкарев“ № 4.  
Координатор на процедурата: офис мениджъра на ФЕЕВИ. 
До 5 (пет) работни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки кандидат 
може да поиска разяснение по документацията за участие. Всички въпроси се изпращат на 
имейл: info@bgeef.com. Отговорите се изпращат на имейла, от който е постъпило разяснението, 
най-късно 3 (три) работни дни преди изтичане на крайния срок за получаване на офертите и се 
публикуват на сайта на Фонда. 
 

4.2. Срок за валидност на офертата, съдържание, подаване 
 

Срокът на валидност на офертите е 30 (тридесет) дни от крайния срок за получаване на 
офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в своята оферта до сключването на 
договора. 
Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва да бъде 
отбелязана следната информация: 

- име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
- име, адрес, телефон и електронен адрес на УЧАСТНИКА; 
- следното обозначение: „За участие в процедура за избор на изпълнител за 

извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Фонд 
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2020 г. 
 

Пликът съдържа документите, изисквани от възложителя, както следва: 
1. Административни сведения за участника – Приложение № 1, ведно с документи за 

идентификация на участника, като копие от документа за регистрация (или единен 
идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или 
удостоверение за актуално състояние от търговския регистър към Агенция по 
вписванията); 

2. Доказателства за съответствие с изискванията по т. 2.1.; 
3. Доказателства за икономически и финансови възможности; 
4. Доказателства за технически възможности и квалификация на участниците; 
5. Декларация за конфиденциалност – Приложение № 2; 
6. Документ за упълномощаване при наличие на представителство, при подписване на 

офертата; 
7. В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: 
- име на участника и означение: „Ценова оферта“; 

Той съдържа ценова оферта по образец – Приложение № 3. 

mailto:info@bgeef.com


 

8. Парафиран на всяка страница проект на договор – Приложение № 4. 
 
При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, а във входящ регистър се 
отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата. 
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни 
или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на 
участника в процедурата. 
Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки. 
Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на български 
език. 
 
4.3. Изисквания към предложението за изпълнение 

 
Участниците следва да представят предложението за изпълнение на услугата, съгласно 
изискванията на възложителя посочени в т. 3. 
 

4.4. Ценова оферта и условия за плащане 
 

Цената се формира като „обща цена“ за изпълнение. 
Не се допуска авансово плащане. 
 
Максималната стойност на офертата не следва да надвишава сумата от 6 000 (шест 
хиляди) лева без вкл. ДДС.  
В процеса на избор на Консултант ще се вземе предвид цената предложена от всеки участник. 
Изборът на консултант ще се извърши на база предложена най-ниска цена. 
 

5. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

До оценка се допускат само участниците, чиито оферти съответстват на изискванията на 
документацията за участие в процедурата. Оферти, които не отговарят на изискванията и 
документацията за участие в процедурата не се оценяват. Отваряне, разглеждане и класиране на 
офертите ще се извърши от специално назначена със Заповед на изпълнителния директор на 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ комисия. 
Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“ след 
като са изпълнени минималните изисквания посочени в настоящата процедура. 
 

6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

В срок от пет работни дни от приключване работа на комисията и при предаване на 
протоколите от заседанията, ще бъде обявен участникът, определен за изпълнител, като ще 
бъдат посочени и отстранените от участие в процедурата участници, ако има такива и мотивите 
за отстраняването им. 
В случай, че определеният изпълнител не представи гореспоменатите документи или откаже да 
сключи договор в 10 (десет) дневен срок от съобщаването му, че е обявен за изпълнител, 
възложителят сключва договор с класирания на второ място участник в процедурата. 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 – Образец на Административни сведения за участника; 
Приложение № 2 – Образец на Декларация за конфиденциалност; 
Приложение № 3 – Образец на Ценова оферта; 
Приложение № 4 – Образец на Проект на договор.  


