
 
 

 

О Б Я В А 

 

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” (ДКК) ЕАД, гр. София набира оферти 

от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалните 

годишни финансови отчети на дружествата от Група „ДКК” ЕАД и Група „МОНТАЖИ” ЕАД, 

както и на консолидираните годишни финансови отчети на тези Групи за 2020 г. 

 

Обект на одита 

 

1. Индивидуалният годишен финансов отчет на „ДКК” ЕАД и на следните дъщерни 

дружества: 

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот; 

„КИНТЕКС” ЕАД, гр. София; 

„АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив;  

„НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък; 

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД, гр. София; 

„МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София;  

„МОНТАЖИ - СОФИЯ” ЕООД, гр. София; 

„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София;  

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД, гр. София; 

„НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ 

МАСЛА” ЕООД, гр. София;  

„ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ” ЕООД, гр. София; 

„КОНСОЛИД КОМЕРС” ЕАД (л), гр. София; 

„ОВЧА КУПЕЛ” ЕООД (л), гр. София; 

„СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМЛЕКС” ЕООД (л), гр. София; 

„ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” АД (л), гр. София; 

„УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС” ЕООД (л), гр. София; и 

 

 

2. Консолидирани годишни финансови отчети: 

2.1 Консолидираният годишен финансов отчет на Група „ДКК” ЕАД със следните 

дъщерни дружества: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот; 

„КИНТЕКС” ЕАД, гр. София; „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък; „АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив; Група 
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„МОНТАЖИ“ ЕАД, гр. София; „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София; „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” 

ЕООД, гр. София; „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД, гр. София; „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД, гр. София; 

„ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ“ ЕООД, гр. София; 

2.2. Консолидираният годишен финансов отчет на Група „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София 

с дъщерно дружество „МОНТАЖИ – СОФИЯ” ЕООД, гр. София. 

 

Информация за дружествата от група „ДКК” ЕАД и група „МОНТАЖИ” ЕАД: 

№ Име 

Балансова 
стойност на 

активите 
(хил.лв.) 

към 
31.12.2019 г. 

Нетни 
приходи от 
продажби 
(хил.лв.) 

през 2019 г. 

Балансова ст-ст 
на имуществото 

подлежащо на 
одитиране 

(хил.лв.) към 
31.12.2019 г. – 

сумата на актива на 
баланса плюс 

нетните приходи от 
продажби  

1 
„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” (ДКК) ЕАД, гр. София 

1 184 750 39 1 184 789 

2 
„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ 
ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот 

473 647 227 122 700 769 

3 „КИНТЕКС” ЕАД, гр. София 157 334 109 167 266 501 

4 „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък 3 773 1 703 5 476 

5 „АВИОНАМС” АД, гр. Пловдив 34 067 20 185 54 252 

6 „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД, гр. София 32 730 20 713 53 443 

7 „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София 464 070 11 362 475 432 

8 
„МОНТАЖИ – СОФИЯ” ЕООД, гр. 
София 

160 782 65 160 847 

9 „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, гр. София 114 909 - 114 909 

10 
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ” ЕООД, гр. 

София 
2 253 - 2 253 

11 

„НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ 
НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД, 
гр. София 

5 614 292 5 906 

12 
„ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ” ЕООД, гр. 
София 

844 259 1 103 

13 
„КОНСОЛИД КОМЕРС” ЕАД (в 
ликвидация), гр. София 

851 - 851 

14 
„ОВЧА КУПЕЛ” ЕООД (в ликвидация), 
гр. София 

438 4 442 

15 
„СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМЛЕКС” 
ЕООД (в ликвидация), гр. София 

2 199 14 2 213 

16 
„ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ” АД (в 

ликвидация), гр. София 
3 975 - 3 975 

17 

„УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ 

КОМПЛЕКС” ЕООД (в ликвидация), 
гр. София 

122 2 124 
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№ Име 

Балансова 
стойност на 

активите 
(хил.лв.) 

към 
31.12.2019 г. 

Нетни 
приходи от 
продажби 
(хил.лв.) 

през 2019 г. 

Балансова ст-ст 
на имуществото 
подлежащо на 

одитиране 
(хил.лв.) към 

31.12.2019 г. – 
сумата на актива на 

баланса плюс 
нетните приходи от 

продажби  

18 Група „ДКК” ЕАД 1 542 555 375 944 1 918 499 

19 Група „МОНТАЖИ” ЕАД 463 983 11 357 475 340 

 

Всички дружества и групи изготвят финансовите си отчети в съответствие с 

изискванията на Националните счетоводни стандарти. 

Обектът на одит не се дели и кандидатите участват за изпълнението му в цялост. 

Възможно е в консолидирания годишен финансов отчет на Група „ДКК” ЕАД да бъдат 

включени допълнителни дъщерни дружества. Избраното в рамките на процедурата 

одиторско дружество следва да поеме ангажимент за тяхното включване в рамките на 

предложената цена. 

 

Договори и срокове за провеждане на одита 

Избраното одиторско дружество ще сключи: 

1. Договор с „ДКК” ЕАД за извършване на независим финансов одит на неговия 

индивидуален годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на 

Група „ДКК” ЕАД. 

2. Отделни договори с всяко едно от дружествата от Група „ДКК” ЕАД и Група 

„МОНТАЖИ” ЕАД за извършване на независим финансов одит на техните индивидуални 

годишни финансови отчети и на консолидирания годишен финансов отчет на Група 

„МОНТАЖИ” ЕАД. 

 

С оглед своевременно изпълнение и приключване на одита, следва да бъдат спазени 

посочените в таблицата по-долу срокове, които са валидни за всички дружества и групи, 

обект на одита: 

 

№ Вид дейност Срок 

1. Подписване на договори за одит. 06.11.2020 г. 

2. 
Изготвяне на график за посещение по дружества за провеждане на 

предварителен одит. 
13.11.2020 г. 
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№ Вид дейност Срок 

3. 
Изготвяне и предоставяне на списъци с информация за целите на 

предварителния одит. 
13.11.2020 г. 

4. Провеждане на предварителен одит. 21.12.2020 г. 

5. 
Изготвяне на график за посещение по дружества за провеждане на 

окончателен одит. 
08.01.2021 г. 

6. 
Изготвяне и предоставяне на списъци с информация за целите на 

окончателния одит. 
11.01.2021 г. 

7. 
Изготвяне и предоставяне на списъци от контрагенти за изпращане на 

потвърдителни писма. 
11.01.2021 г. 

8. 

Предоставяне на писмо до ръководството на всяко дружество, с копие 

до „ДКК” ЕАД, с идентифицираните по време на предварителния одит 

проблемни въпроси, особено такива въпроси, които биха довели до 

издаване на модифицирано мнение от страна на одитора. 

18.01.2021 г. 

9. Провеждане на окончателен одит. 30.03.2021 г. 

10. Издаване на одиторски доклади. 20.04.2021 г. 

 

Посочените срокове, без този по т. 1, следва да бъдат включени в договорите за 

одит. С оглед на тяхното спазване „ДКК” ЕАД ще определи лице, което да координира 

взаимоотношенията между регистрирания одитор и всички дъщерни дружества. 

 

Изисквания за допускане към участниците 

С оглед числеността на дружествата от група „ДКК” ЕАД и балансовата стойност на 

имуществото, подлежащо на одитиране, участникът следва да отговаря кумулативно на 

следните условия: 

1. Да бъде одиторско дружество, което разполага с екип от най-малко 5 експерта, 

от които минимум 2-ма са регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от ДР на 

ЗНФО, а останалите 3-ма следва да притежават професионална квалификация 

магистър в област „Стопански или правни науки” и професионален опит в 

областта на счетоводството, одита или вътрешния контрол. Също така, минимум 

един от експертите следва да притежава международен сертификат за вътрешен 

одитор– Certified Internal Auditor (CIA). 

2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества и/или групи, покриващи 

кумулативно следните критерии: 

a. с персонал над 100 човека; 

b. със сума на актива по-голяма от 20 млн. лв.; 

c. с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 20 млн. лв. 

3. Да е извършвало независим финансов одит на консолидирани финансови отчети; 
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4. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия. 

5. С оглед спецификата на дейността на част от дружествата от групата „ДКК” ЕАД 

одиторът, отговорен за одита, не следва да е или да е бил през текущия или 

предходния отчетни периоди отговорен одитор или член на одиторски екип, 

извършващ одит на дружества, произвеждащи или търгуващи със специални 

стоки (оръжие, боеприпаси, бойна и специална техника и др.) и извършващи 

следните услуги, но не само - техническо обслужване, ремонт на летателни 

апарати, военна техника, апаратура. 

6. Участникът не следва да има неуредени договорни отношения с „ДКК“ ЕАД, както 

и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение 

(неспазване на срокове по договори, сключени с дружествата от групата „ДКК“ и 

„ДКК“ ЕАД). 

 

Предимства при избор на участник: 

          Одиторско дружество,  част от международна одиторска мрежа. 

 

Изпълнението на изискванията по т. 1 относно регистрираните одитори, се 

удостоверява чрез проверка в публичния регистър към КПНРО, относно останалите 

експерти чрез прилагане на автобиография и копие от диплома за завършена степен 

професионална квалификация магистър в област „Стопански или правни науки”, а относно 

международния сертификат за вътрешен одитор CIA – чрез прилагане на копие от 

сертификата. 

Изпълнението на изискванията по т. 2 и т. 3 се удостоверява с копия от одитираните 

финансови отчети и издадените одиторски доклади. 

 

Съдържание и подаване на офертите 

Офертите трябва да съдържат: 

1. Обща цена на одита без ДДС – общо и по отделни обекти на одит. 

2. Общ брой работни часове за проверка и заверка за всички одитирани обекти. 

3. Общ брой работни часове за текущи консултации за всички одитирани обекти, 

включително в сферата на вътрешния одит. 

 

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи спазването на посочените  

по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в затворен и запечатан 

непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията от 9.00 ч. до 17.00 ч. на 
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адрес: „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София – 1113, район Изгрев, 

ул. „Тинтява” № 86. 

 

За допълнителна информация в срока за подаване на оферти на тел.: 0886 75 42 38. 


