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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

ОТНОСНО: „Извършване на външна оценка за осигуряване качеството на одитната дейност на 

отдел „Вътрешен одит“ в „Български енергиен холдинг“ ЕАД. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Отдел „Вътрешен одит“ осъществява своята дейност по вътрешен одит на всички структури, 

програми, дейности и процеси в „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД). Съществен 

инструмент за поддържане на ефективен вътрешен одит, изпълняван в съответствие с 

действащата рамка, е наличието и прилагането на Програма за осигуряване на качеството и 

усъвършенстване на дейността по вътрешен одит в БЕХ ЕАД (Програмата), чрез вътрешни и 

външни оценки.  

 

2. ОБХВАТ  

Обект на поканата е извършване на външна оценка за осигуряване качеството на одитната дейност 

в БЕХ ЕАД, съгласно Наредба № 1 от 30 март 2017 г. за условията, реда и начина за извършване 

на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност. Външната оценка включва 

задължителни проверки, даващи основание за безпристрастно и обективно мнение, относно: 

- структурирането, статута и обхвата на дейността на звеното за вътрешен одит; 

- професионална компетентност на ръководителя на звеното и вътрешните одитори; 

- оценката на риска и планирането на дейността по вътрешен одит; 

- изпълнението на годишните планове, в т.ч. годишния доклад за дейността по вътрешен одит и 

съдържащите се в него вид и област на изпълнение на одитните ангажименти; 

- докладването на идентифицирани индикатори за измами; 

- планирането, извършването и докладването на одитните ангажименти и значимостта на 

дадените, приетите и изпълнените препоръки; 

- случаи на ограничаване на дейността и доклади за адекватността на ресурсите за вътрешен 

одит. 

 

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Отдел „Вътрешен одит“ извършва одити на всички дейности и структури в БЕХ ЕАД и в 

дъщерните му дружества, съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.  

Изготвя годишен план за дейността, одитни доклади от изпълнени одитни ангажименти за 

увереност и за консултиране и годишен доклад за дейността по вътрешен одит 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

 

Изпълнителят следва да извърши външна оценка за дейността на отдел „Вътрешен одит“ за 

периода 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. (2 години) за осигуряване качеството на одитната дейност в 

НЕК ЕАД, съгласно Наредба № 1 от 30 март 2017 г. за условията, реда и начина за извършване на 

външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност. 

Външната оценка се извършва на базата на предоставена от Възложителя информация, касаеща 

дейността по вътрешен одит в БЕХ ЕАД. 
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През цялото време на изпълнението Възложителят е на разположение за предоставяне на 

допълнителна информация. 

След приключване на проверките Изпълнителят представя на Възложителя проект на доклад за 

резултатите от извършената външна оценка, с възможност да изрази становище в съгласуван 

между двете страни срок, но не по-дълъг от 7 (седем) работни дни, като за целта се съставя 

приемо-предавателен протокол между представители на двете страни. След приключване на този 

срок, Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя доклад с окончателни резултати, с 

приложено становище, ако такова е изразено, като го завежда с входящ номер в деловодството на 

БЕХ ЕАД. Докладът се представя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра. 

Изпълнителят представя резултатите от външната оценка чрез доклад, съдържащ: 

- обхват на проверките; 

- констатации от извършените проверки; 

- независимо професионално мнение, съгласно установената оценка, посочена от външния 

оценител, съответстваща на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 1 от 30 март 2017 г. 

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

5.1.  Срок и условия към срока за изпълнение 

Изпълнението на поръчката започва от писмено уведомление (заявка) от Възложителя към 

Изпълнителя за стартиране изпълнението на услугата. 

В срок до 3 (три) работни дни от уведомлението (заявката) за стартиране изпълнението на 

услугата, Изпълнителят представя списък с документите по електронната поща или на място в 

офиса на Възложителя, относими към предмета на услугата, необходими за стартиране 

изпълнението й.  

В срок от 5 (пет) работни дни от получаването на списъка с изискуемите документи, същите ще 

бъдат предоставени с двустранно подписан протокол за запознаване на място в офиса на 

Възложителя.  

Срокът за представяне на проект на доклад за извършената външна оценка е до 30 (тридесет) 

работни дни от датата на двустранно подписан протокол за предоставяне на документите, 

необходими за стартиране на външната оценка. За предаването на проекта на доклад се съставя 

приемо-предавателен протокол между представители на двете страни.  

На Възложителя се предоставя възможност за изразяване на становище по проекта на доклад в 

съгласуван между двете страни срок, но не по-дълъг от 7 (седем) работни дни. При необходимост 

от изразяване на становище, същото се представя на Изпълнителя, като се съставя приемо-

предавателен протокол между представители на двете страни. 

След приключване на този срок, Изпълнителят в срок от 3 (три) работни дни изготвя и представя 

на Възложителя доклад с окончателни резултати, с приложено становище, ако такова е изразено, 

като го завежда с входящ номер в деловодството на НЕК ЕАД.  

5.2. Място и условия за изпълнение 

Мястото на изпълнение на договора е в сградата на „Национална електрическа компания“ ЕАД, 

която се намира на следния адрес: гр. София, 1000, ул. Веслец № 5, работно време от 8,30 часа до 

12,30 часа и от 13,30 часа до 17,30 часа. Информацията ще се предоставя на хартиен носител и 

чрез електронните досиета съхранявани в отдел „Вътрешен одит“ в офиса на Възложителя.  

За изготвяне на доклада с резултатите от извършената оценка в офиса на Изпълнителя. 
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6. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участникът трябва да отговаря на следните изисквания: 

• Притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на 

финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден 

международно признат сертификат за вътрешен одитор по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните 

разпоредби на ЗВОПС. За целта предоставят номера на издадения сертификат. 

• Не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от 

правото да заемат съответната длъжност, съгласно чл. 19, ал. 2, т. 2 от ЗВОПС и чл. 7, ал. 1, т. 1 

от Наредба № 1 от 30.03.2017 г.; 

• Имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен 

„магистър“, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 30.03.2017 г.; 

• Имат най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит, съгласно чл. 7, 

ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 от 30.03.2017 г.; 

• Външните оценители не могат да имат изискуеми и непогасени задължения към организацията, 

чийто вътрешен одит е обект на оценка, или към нейните служители, съгласно чл. 8, ал. 1, 

предложение второ от Наредба № 1 от 30.03.2017 г.; 

• Външната оценка не може да се извършва от лица, които се явяват свързани лица по смисъла 

на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси с длъжностни лица в проверяваната организация, както и тези, които са 

работили последните две години в организацията, чл. 8, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.03.2017 г.; 

• Външната оценка не може да се извършва от лица, които имат частен интерес по смисъла на 

чл. 2, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, чл. 8, ал. 3 от 

Наредба № 1 от 30.03.2017 г.; 

• Външната оценка не може да се изпълнява на реципрочен принцип. Външната оценка не може 

да се извършва от лице, което е служител на друга организация, в която вече е извършена външна 

оценка от служител на оценяваната организация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 от 30.03.2017 г.; 

Външните оценители представят писмена декларация за обстоятелствата по горните изисквания 

не по-късно от датата на започване на външната оценка. 

Забележка: В случай, че външната оценка се възложи на юридическо лице, служителите му, 

които я извършват, следва да отговарят на изискванията посочени по-горе (чл. 7, ал. 3 от 

Наредбата). 

 

 

 


