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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 124 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 7/19.02.2016 г. 
 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146 от Търговския 

закон, чл. 37, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството, чл. 8 от Закона за 

независимия финансов одит, чл. 17 от Учредителния акт на „Черни Лом 2008” 

ЕООД гр. Две могили и чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и Докладна записка с вх. № 110 от 09.02.2016 г. с 

15 (петнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Общински съвет – Две могили обявява процедура за избор на регистриран одитор за 

извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на общинско еднолично 

дружество с ограничена отговорност „Черни Лом 2008” ЕООД, гр. Две могили. 

2. В условията за кандидатстване задължително да се изиска представянето на следните 

документи като доказателство за възможността за изпълняване на независимия одит:  

2.1. Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен 

код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата - попълва се Образец 1. 

2.2. Кандидатите да бъдат със статут на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от 

Допълнителната разпоредба на ЗНФО;Всеки от кандидатите да представи копия от документи 

като доказателство за минимален одиторски стаж от 3 (три) години, заверени с „Вярно с 

оригинала” 

2.3. Копия на документи, заверени вярно с оригинала, удостоверяващи образованието и 

професионалната квалификация на участника, а ако е специализирано одиторско предприятие 

- на регистрирания одитор, който ще отговаря за извършване на услугата; 

2.4. Ценово предложение за изпълнение на услугата Образец 2. 

3. Обявата за процедурата да бъде публикувана в интернет страницата на Община Две 

могили (www.dvemogili.bg) на 22.02.2016 година.  

4. Документите за участие в процедурата за избор на регистриран одитор за извършване 

на независим финансов одит на годишния  финансов отчет на общинско еднолично дружество 

с ограничена отговорност „Черни Лом 2008” ЕООД, гр. Две могили се подават в запечатан 

непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на гражданите, град Две могили в срок 

до 10 календарни дни от публикуване на обявата.  

5. Комисията определена в точка 3 от настоящата Докладна записка има за задача да 

получи, разгледа и оцени подадените оферти след изтичане на срока по точка 5. 

6. Въз основа на резултатите от проведената процедура, да бъдат направени 

съответните предложения на Общински съвет – Две могили за избор на регистриран одитор за 



извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Черни Лом 2008” 

ЕООД със сто процента общинско участие.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                          (Байчо Георгиев) 


