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Относно: Постъпило запитване с вх. № 70-00-470/12.12.2012г. във връзка с 
провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите 
и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ -
гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и 
водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд". 

правно основание: чл. 29, ал. 1 от ЗОП 

Уважаеми дами и господа, 

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, ви предоставаме следните разяснения по постъпил 
въпрос, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите 
и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. 
Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната 
мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд" 

За доказване на изискването за изпълнен минимум един договор за извършване на 
одитен ангажимент Вие посочвате представяне на „заверено от участника 
представително писмо за извършване на одит и препоръки за добро изпълнение на 
всеки посочен договор". Молим ви да изясните какво имате предвид под 
представително писмо за извършване на одит? Тъй като представителното писмо, 
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РАЗЯСНЕНИЕ 
От Община Костинброд, с адрес гр. Костинброд, ул. "Охрид" № 1, 

представлявана от Милен Тодоров Димитров - кмет, 
в качеството на Възложител по горепосочената обществена поръчка 

ВЪПРОС: 

http://www.kostinbrod.bg
mailto:obshtina@kbrod.net


което ние подписваме с наш клиент за одит има конфиденциален характер, между нас 
и клиента, по Международните одиторски стандарти и Международните стандарти за 
свързани услуги, бихте ли разяснили, дали вместо това писмо бихте приели като 
доказателство за изпълнен минимум един одитен ангажимент? 

ОТГОВОР: 

Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП, при подаване на офертата участникът може да посочи 
коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я 
разкрива. В тази връзка цитираното от вас представително писмо попада в тази 
хипотеза. Въпреки това, възложителят ще приеме като доказателство за изпълнен 
минимум един одитен ангажимент заверено копие от подписан договор за одит. 

С уважение, 

МИЛЕН ДИМИТРОВ^ 

Кмет на общинугКоетинброд 

Съставил: 
Колю Колев -
ст.експ.^Оперативн/^програмии проекти" 
email: kokvto kffiapv.bg 
тел: 0721/68 786 

Съгласувал: 
инж.Станка 
Директор „УТ, 1УС, С, ЕИ. 
МДТ, С и X Д, 0 О С и ГРАО" 
email: st estirffiabv.bg 
тел: 0721/68711 

Съгласувал: 
Снежа Тренл 
ст.юристкоисул^^бщина Костинброд 
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