
Д О Г О В О Р
за извършване на независим финансов однт на индивидуалния годишен / ■■■ , 7 
финансов отчет н на консолидирания годишен финансов отчет на УМ БАЛ 1 (  ' 

"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" БАД за 2021 г., изготвени в съответствие с НСС

Днес 2021 г. в София между:
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" БАД със седалище и адрес на управление 

гр. София - 1527, район „Оборище”, ул. "Бяло море" № 8, ЕИК 831605806, 
представлявано от ,Любомир Пенев - Изпълнителен директор, наричано за 
краткост в договора ДОВБРИТБЛ, от една страна, и

„ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД със седалище и адрес на управление гр. 
София -  1309, бул. „Константин Величков“ № 157-159, ет. 1, офис 3, тел: 
02/9204670, факс: 02/9204670, ЕИК 200876536, представлявано от Димитрина 
Захаринова, управител, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, 
Диплома № 0415/22.01.2001 г., издадена от Институт на дипломираните 
експерт-счетоводители (ИДЕС), наричано в договора за краткост ДОВЕРЕНИК 
от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВБРБНИКЪТ приема да извърши 
независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД за 2021 г., изготвен в съответствие с 
Националните счетоводни стандарти, приложими в България, както и независим 
финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на групата УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД за 2021 г., изготвен в съответствие с Националните 
счетоводни стандарти.

2. Срокове:
2.1. Срокът за извършване на независимия финансов одит на 

индивидуалния годишен финансов отчет се определя до 25.03.2022 г., а за 
консолидирания финансов отчет до 20.04.2022 г.

2.2. ДОВБРИТБЛЯТ се задължава да изготви:
- индивидуалния годишен финансов отчет на УМБАЛ „Царица Йоанна- 

ИСУЛ“ ЕАД за 2021 г. в срок до 25.03.2022 г.
- консолидирания годишен финансов отчет на групата УМБАЛ „Царица 

Йоанна- ИСУЛ“ ЕАД за 2021 г. до 20.04.2022 г.
2.3. ДОВБРИТБЛЯТ представя на ДОВЕРЕНИКА:
- окончателния индивидуален годишен финансов отчет за 2021 г. ведно с 

Представителното писмо от ръководството и Доклада за дейността - в срок до 
09.03.2022 г.;

- консолидирания финансов отчет ведно с Представителното писмо и 
Консолидирания доклад за дейността- в срок до 06.04.2022 г.;

2.4. Всяка промяна в сроковете по т. 2.3. води до удължаване на 
сроковете по т.2 .1.

2.5. ДОВБРБНИКЪТ представя на ДОВБРИТБЛЯ доклад за извършения 
независим финансов одит, както следва:

- за индивидуалния годишен финансов отчет на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ“ ЕАД, гр. София за 2021 г. - до 25.03.2022 г. включително;

- консолидирания годишен финансов отчет на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ“ ЕАД, гр. София за 2021 г. - до 20.04.2022 г.

3. ДОВБРИТБЛЯТ се задължава:
3.1. Да отрази в текущото си счетоводство всички сделки осъществени 

през годината, както и събитията от минали години станали известни през 
текущата година.

3.2. Да осигури на своя територия нормални условия за работа на 
ДОВБРБНИКА.

3.3. Да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за 
успешното извършване на независимия финансов одит.
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3.4. Да осигури съдействието на всички служебни лица при 
изпълнението на възложената на ДОВЕРЕНИКА работа, както и да осигури 
добросъвестно и своевременно изготвяне на необходимите справки изискани от 
ДОВЕРЕНИКА и в определения от него срок.

3.5. Да не накърнява дълга на ДОВЕРЕНИКА да упражнява дейността 
си по съвест и разум.

3.6. Да заплати на ДОВЕРЕНИКА възнаграждението в срокове и в размери 
определени с настоящия договор.

4. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право:
4.1. Да бъде текущо информиран за хода на проверката.
4.2. Да поиска съвместно обсъждане на констатациите и забележките 

направени от ДОВЕРЕНИКА и да предложи или да приеме корекции.
4.3. Да получи доклад за констатациите от извършената проверка.
5. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава:
5.1. Да извърши договорения независим финансов одит на 

индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен 
финансов отчет и да вземе решение по отношение на доклада за независимия 
финансов одит при съблюдаване на професионалните норми и независимостта 
при оценката на отчетите, както и да запази в тайна информацията за 
дейността на ДОВЕРИТЕЛЯ.

5.2. Да предостави на ДОВЕРИТЕЛЯ доклад относно констатациите от 
извършения независим финансов одит, с което удостоверява резултатите от 
независимия финансов одит на индивидуалния и на консолидирания финансов 
отчет.

5.3. При осъществяване на независимия финансов одит на годишните 
финансови отчети да съблюдава съществуващите закони.

6. ДОВЕРЕНИКЪТ има право:
6.1. Да извършва необходимите по негова преценка проверки, 

удостоверяващи законосъобразността и достоверността на съдържащата се в 
годишните финансови отчети на ДОВЕРИТЕЛЯ информация.

6.2. Да даде независима оценка на годишните финансови отчети на 
ДОВЕРИТЕЛЯ и да мотивира изразеното в докладите одиторско мнение.

6.3. Да поиска промяна в програмата, срока по договора в случай, че 
характерът на независимия финансов одит налагат това.

6.4. Да изисква необходимата му информация и да изисква в определен 
срок изготвянето на допълнителна такава.

7. ДОВЕРЕНИКЪТ носи отговорност за законосъобразността на своите 
действия, съгласно действащите нормативни актове за срока на договора.

8. ДОВЕРИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за коректността и 
достоверността на информацията в първичните и други счетоводни документи 
въз основа, на които са изготвени годишните финансови отчети, 
целесъобразността и достоверността на стопанските операции, осъществени от 
него и за информацията в годишните финансови отчети.

9. Възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА и начин на плащане:
9.1. Възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА е съгласно представената оферта, 

както следва:
- за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен 

финансов отчет на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД за 2021 г., изготвен в 
съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България -  
5 000.00 дв. без ДДС;

- за извършване на независим финансов одит на консолидирания годишен 
финансов отчет на групата УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД за 2021 г., 
изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в 
България - 3 500.00 дв. без ДДС.

9.2. Начин на плащане:
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- 40% - до 10 дни след подписване на договора;
- 60% - до 30 дни след представяне на одиторски доклад за заверка на 

годишния финансов отчет
10. Плащанията ще се извършват по следната сметка на ДОВЕРЕНИКА: 

IBAN BG63 BPBI79401065532701, BIC BPBIBGSF, при „Юробанк България“АД
11 .Възникналите спорове между ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА се 

решават съгласно Закона за задълженията и договорите.
12. Лични права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА:
12. 1. Регулиране на личните права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ и 

ДОВЕРЕНИКА, във връзка с данни и информация, определена като 
поверителна, които са станали известни по време на извършване на дейностите, 
описани в настоящия Договор.

12.2. За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за 
поверителни и ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА се задължават да не предоставят 
на трети страни и лица, личните данни, предмет на Договора, или лични данни и 
информация, станали им известни при изпълнение на договора.

12.3. Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще 
трябва да бъде изрично деклариран, с подписите на представителите на 
ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА.

13. ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА се ангажират да приемат всички 
мерки за сигурност, които са необходими за защита на данните и информацията 
от поверителен характер и да се гарантира, че тяхната поверителност по 
никакъв начин не е нарушена.

14. ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА, подписвайки настоящия Договор 
декларират, че ще използват само обработващи лични данни, както и че са 
предприели достатъчни подходящи технически и организационни мерки по 
такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на 
Регламента и по този начин осигуряват защита на правата на субектите на 
данни.

15. ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА въвеждат подходящи технически и 
организационни мерки, за да се гарантират, че по подразбиране се обработват 
само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на 
обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните лични данни, 
степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

16. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на 
съответното национално законодателство на участниците, по-специално във 
връзка със Закона за защита на личните данни и на Регламента.

17. ДОВЕРИТЕЛЯ и ДОВЕРЕНИКА обработващи лични данни имат 
въведени вътрешни правила относно обработката и сигурността на личните 
данни и гарантират, че обработените лични данни са достъпни само за 
надлежно упълномощени служители.

18. Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия 
Договор или по време на изпълнението му, са предмет на обработване от 
страните за постигане на целите и предмета на договора, се обработват за срок 
не по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра - по един за

ЗА ДОВЕРЕНИКА:
Димитрина

. Кирилова/

Захаринова Нексиа ООДВ. Вълков/

3. Н-к сектор ДДП Р. Доганова/
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г.дата: ш ж
До
Любомир Любчов Пенев 
Изпълнителен директор
На "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА
ЙОАННА-ИСУЛ"" ЕАД
ЕИК 831605806
Адрес: ул. Бяло Море №8
Град: гр. София
Държава: РБългария

ПИСМО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ

Уважаеми г-н Пенев,

1. Настоящото писмо за поемане на ангажимент, заедно с приложените Общи условия за 
ангажименти за одит и преглед (Приложение 1) и Писмо за ползване на Storage ZN 
(Приложение 2) (наричани заедно, "Договорът"), потвърждава условията, при които 
одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА"ООД, ЕИК 200876536 ("ние" или 
"Одиторите") сме ангажирани да извършим одит и да издадем доклад върху 
индивидуалния финансов отчет (наричан по-долу „финансовия отчет") на 
'"'УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА 
ЙОАННА-ИСУЛ"" ЕАД ("Предприятието", "Вие") за годината, приключваща на 31 декември 
2021 г., изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) за 
финансово отчитане, приложими в България, („приложимата обща рамка за финансово 
отчитане") на български език. Услугите, описани в настоящия параграф могат да бъдат 
наричани по-долу „Одит", "Услугите" или "Одиторските услуги".

2. В случай, че обстоятелства, които в момента не са предвидени, ни попречат да извършим 
одита и да издадем нашия одиторски доклад ("Доклада"), така, както това е предвидено 
в настоящия Договор, ние ще ви информираме незабавно и ще предприемем действия, 
каквито счетем за целесъобразни.

Нашите отношения с Вас

3. Нашата професионална практика се провежда в Република България, под името 
„ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на 
дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) под № 0138.

4. „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД е член на NEXIA INTERNATIONAL, международна мрежа на 
независими специализирани одиторски дружества. Ние не сме в партньорство с други 
членове на ИДЕС или NEXIA INTERNATIONAL. Ние не практикуваме като участник в 
национално или международно партньорство.

5. Ние можем да възлагаме изпълнението на част от Услугите на други Дружества на 
Одиторите, както и на други доставчици на услуги, които може да работят директно с 
Вас. Независимо от това, единствено ние сме отговорни пред Вас за Доклад/ите, 
изпълнението на Услугите и другите ни задължения по настоящия Договор.

Обхват и цел на одита на финансовия отчет
6. Ние ще извършим независим финансов одит в съответствие със ЗНФО и 

Международните одиторски стандарти на индивидуалния финансов отчет на 
Дружеството за г, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) 
за финансово отчитане, приложими в България.



7. Целите на нашия одит са да получим разумна степен на сигурност относно това дали 
финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения, независимо дали се 
дължат на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето 
мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, 
че одит, извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС), винаги 
ще разкрива съществено отклонение, когато такова съществува. Отклоненията могат да 
възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако биха могли 
разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние 
върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на финансовия 
отчет.

8. Обхватът на финансовия одит няма да включва изразяване на сигурност относно 
бъдещата жизненоспособност на Дружеството, нито за ефективността, с която 
ръководството на Дружеството е управлявало или ще управлява дейността на 
Дружеството (чл. 45 ал. 3 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО)).

Отговорности на одитора

9. Нашият одит ще се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти 
(МОС), така, както те са издадени от Съвета по Международни одиторски стандарти. 
Тези стандарти изискват спазване на етичните изисквания, планиране и извършване на 
одита, така че да получим разумна сигурност относно това дали финансовите отчети не 
съдържат съществени неточности и отклонения. Като част от одита в съответствие с 
МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм 
по време на целия одит.

Ю.Одитът включва изпълнението на процедури, целящи да получим одиторски 
доказателства по отношение на сумите и информацията, включена в пояснителните 
бележки към финансовите отчети. Процедурите, които ще приложим, се основават на 
нашата професионална преценка, включително и нашата оценка на риска от съществени 
отклонения във финансовия отчет, независимо дали подобни се дължат на измама или 
грешка. Разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и 
получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят 
основание за наето мнение.

11. Поради вътрешно присъщите ограничения на одита, наред с вътрешно присъщите 
ограничения във вътрешния контрол, налице е неизбежният риск, че някои съществени 
отклонения могат да останат неразкрити, въпреки че одитът е надлежно планиран и 
изпълнен в съответствие с МОС. Рискът да не бъде разкрито съществено отклонение, 
което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска при съществено отклонение, 
което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, 
фалшифициране, преднамерени пропуски, въвеждане на одитора в заблуждение чрез 
измамни твърдения, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

12.0ценявайки риска и с цел да разработим одиторски процедури, които са подходящи 
предвид обстоятелствата, но не и с цел да изразим мнение относно ефективността на 
прилагания от предприятието вътрешен контрол, взимаме под внимание вътрешния 
контрол, в частта, която касае изготвянето на финансовия отчет. Независимо, че няма да 
изразим мнение относно ефективността на прилагания от Вас вътрешен контрол, ще 
насочим Вашето внимание в писмен вид към всички съществени пропуски, установени в 
системата за вътрешен контрол по време на извършения одит, и пряко свързани с одита 
на финансовия отчет.

13. Извършваният от нас одит е разработен с цел да установи и оцени риска от съществени 
неточности. Концепцията за същественост оказва влияние при планирането на одита и 
вниманието, което отделяме на въпроси и казуси, възниквали по време на одиторската 
проверка. Оценявайки съществеността, взимаме под внимание качествени и 
количествени фактори.



14 .Ние също така достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на 
ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 
предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е 
налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли 
да породят значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи 
да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е 
налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския 
си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в 
случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите 
заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на 
одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина 
компанията да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

15 .Очаква се да получим съответните доказателства, които считаме за достатъчни, с оглед 
съставяне на разумни изводи от тях. Характерът и степента на нашите процедури ще 
варират в зависимост от оценката на контролната среда на предприятието, системата за 
вътрешен контрол и на счетоводната система.

16. Нашата работа и обхвата на тестовете и процедурите може да се променя въз основа на 
направените констатации в хода на одита. Съответно, ние можем да променяме обхвата 
на нашия одит, да преместваме одиторския акцент и да приемаме въпроси със 
специален акцент на одита, според това както диктуват обстоятелствата.

17. Тъй като нашата отговорност е да се докладва за финансовите отчети като цяло, а не за 
отделните раздели, характера и степента на нашите тестове и проучвания във всяка 
единица или раздел, ще варират в зависимост от оценката на счетоводната система и 
вътрешния финансов контрол. По този начин, ние можем да извършваме различни по 
обхват тестове и процедури по отношение на различни елементи или обекти на 
отчитане.

18 . Нашият одит включва оценка на значими решения и оценки, направени от ръководството 
при изготвянето на финансовите отчети и дали счетоводните политики на предприятието 
са подходящи, адекватно оповестени и прилагани.

19 . При формиране на нашето мнение, ние също ще направим оценка на цялостното 
представяне, структурата и съдържанието на информацията във финансовия отчет, 
включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя стоящите в 
основата сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

20. Ние носим законова отговорност да докладваме пред собствениците на предприятието, 
дали по наше мнение финансовите отчети дават вярна и честна представа /представят 
достоверно във всички съществени аспекти/за имущественото и финансово състояние на 
предприятието и са били изготвени в съответствие с приложимото законодателство. В 
процеса на формиране на нашето мнение, ние ще разгледаме следните въпроси и ще 
докладваме за отклоненията в зависимост от случая:

а/спазването принципите на счетоводството;
б/ последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; 
в/ методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно 
отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до 
постигане целите на одита;
г/ ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита; 
д/ процеса на счетоводното приключване;
е/ достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във 
финансовия отчет информация;
ж/ съответствието между информацията във финансовия отчет, в доклада за дейността 
и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието 
предоставят заедно с одитирания отчет;



з) дали сме получили цялата информация и обяснения, които според нашата 
компетенция са необходими за целите на нашия одит.

21. Разполагаме и с професионална отговорност да докладваме дали финансовите отчети са 
изготвени в съответствие с прилаганата рамка за финансова отчетност. Ние трябва да 
докладваме за всички области на неспазване на правилата и да дадем нашето мнение за 
това дали сме или не сме съгласни с всички отклонения. При определяне на това дали 
или не е оправдано отклонението, ще вземем под внимание:
а) дали отклонението е необходимо, за да може финансовите отчети да дадат вярна и 
точна представа, както и
б) дали отклонението е адекватно оповестено.

22. Регистрираните одитори не носят отговорност за допуснати нарушения от ръководството 
и служителите на Дружеството, както и за разкриването на измами в Дружеството, (чл. 
33 от ЗНФО)

Регистриран одитор, отговорен за извършване на независимия финансов одит

23 . Финансовият отчет ще бъде заверен от одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" 
ООД. Регистриран одитор, отговорен за одита на годишния финансов отчет по настоящия 
ангажимент е ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА, вписана в регистъра на Института 
за дипломирани експерт-счетоводители в България с Диплома № 0415.

24.0диторското дружество си запазва правото да замести отговорния регистриран одитор с 
друг дипломиран експерт-счетоводител като информира своевременно Дружеството за 
замяната.

Отговорност на ръководството на предприятието.

25. Ръководството на Дружеството носи отговорност да се увери, че нашето назначение като 
Одитори е в съответствие с приложимите законови и други нормативни разпоредби. 
Докато ръководството не ни представи подходящи доказателства за това, нашият одит 
не може да послужи за законови цели и нашият Доклад е предмет на ограничения, 
свързани с разпространението му, които са включени в съответната секция по-долу, 
които не биха се прилагали в случай на задължителен одит.

26. Нашият одит ще бъде проведен на базата на това, че ръководството потвърждава и 
разбира отговорността си за:
а) изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет в съответствие с 
Националните счетоводни стандарти (НСС) за финансово отчитане приложими в 
България;
б) вътрешен контрол, какъвто ръководството счете за необходим, за да даде 
възможност за изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени 
отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка;
в) за избора и прилагането на подходящи счетоводни политики;
г) за изготвянето на преценки и счетоводни приблизителни оценки, които са разумни и 
уместни, предвид обстоятелствата;
д) изготвянето на финансовия отчет, прилагайки принципа на действащото 
предприятие, освен в случаите, когато е неуместно да се предполага, че предприятието 
ще продължи да функционира;
е) поддържане на счетоводни регистри, които отразяват правилно и обясняват 
осъществените сделки и финансовото състояние на предприятието;
ж) запазване и защита на активите на предприятието и вземане на необходимите мерки 
с цел да гарантирате, че дейността на предприятието се изпълнява честно;
з) оценка на цялостното представяне, структурата и съдържанието на финансовия 
отчет, включително и оповестяванията, и преценка дали финансовият отчет отразява 
извършените сделки и настъпилите събития по достоверен начин.

27 . Също така ръководството е отговорно за предоставяне на наше разположение, на цялата 
счетоводна и друга документация и информация, включително всички протоколи от 
решения на ръководството, информация от срещи и обяснения на ръководители и



собствениците, които ние считаме за необходими за изпълнението на нашите 
задължения като одитори.
Невъзможност на ръководството да ни предостави посочената по-горе информация или 
достъп до лицата в Предприятието, може да стане причина за забавяне на нашия 
Доклад, модифициране на процедурите или дори прекратяване на Договора.

28 . Помощта при изготвяне на финансовите отчети, не е съставна част от одита. Ние, обаче, 
по време на нашия одит на практика, обсъждаме счетоводната политика на 
предприятието с ръководството във всички проблемни области и ние може да 
предложим корекции за разглеждане. Ръководството ще бъде отговорно за прегледа и 
приемането на всички тези предложени корекции.

29. В предприятието Ви може да са определени, ръководни и други служители, които са 
упълномощени да действат от името на предприятието по въпросите на одита. В такъв 
случай следва да ни предоставите в писмен вид списъка на лицата и техните длъжности 
и отговорности. В отсъствието на такава идентификация от страна на предприятието, 
ние ще приемем, че цялото ръководството е отговорно и има правомощия да действа по 
въпросите на одита.

30 .От особена важност за нашия ангажимент е предоставянето от предприятието в разумен 
срок на цялата информация и документация, която е свързана с одита, и всички въпроси 
създаващи несигурност, да са предоставени на нашето внимание.

31. Ръководството на Предприятието носи отговорност за осъществяването на надзор над 
процеса по финансово отчитане на Предприятието.

32 . Лицата, натоварени с общо управление, когато е приложимо, носят отговорност за 
осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на Предприятието.

33 .Финансовият одит не освобождава от отговорност ръководството на Предприятието за 
законосъобразността и целесъобразността на действията му през одитирания период, 
включително за изготвените от него финансови отчети и/или друга финансова или 
нефинансова информация, както и за контролната система на Предприятието (чл. 34 от 
ЗНФО).

Комуникация по въпроси на одита

34. Предприятието може да определи в писмен вид лицата, натоварени с управлението, на 
които ще бъдат докладвани проблемните въпроси възникнали при одита. В отсъствието 
на такава идентификация, ние ще определим съответното ниво на комуникация на 
базата на естеството на проблема, който се докладва.

35 . Някои от тези въпроси, ще бъдат съобщени в устна форма и някои в писмена форма. 
Всички въпроси ще бъдат съобщени своевременно.

Зб.Одитът на финансовия отчет не е предназначен да идентифицира всички въпроси, които 
могат да бъдат свързани с лицата, натоварени с управление. Следователно нашия одит 
обикновено не идентифицира всички тези въпроси.

37. Нашата кореспонденция, която е от значение за управлението ще включва само тези 
одиторски въпроси от интерес за управлението, които достигат до нашето внимание в 
резултат на изпълнението на нашия одит.

Откриване на измами, грешки и неспазване на законовите и подзаконовите актове

3 8 . Ръководството е отговорно за защитата на активите на предприятието, осигуряване на 
адекватен вътрешен финансов контрол, който да предотвратява и разкрива отклонения и 
несъответствия дължащи се на измами, грешки и нарушения на законодателството. Ние 
ще поддържаме отношението на професионален скептицизъм признавайки, че 
отклонения и несъответствия дължащи се на материални злоупотреби и измами, може да 
съществуват независимо от нашия минал опит. Въпреки това, поради тестовия характер 
и вътрешните ограничения, присъщи на един одит, заедно с присъщите ограничения на



всяка счетоводна система и система за вътрешен контрол, съществува неизбежен риск, 
че някои отклонения и несъответствия от грешки, материални злоупотреби и измами, 
могат да останат неразкрити, особено когато е имало укриване чрез тайни споразумения, 
фалшификация и/или други незаконни действия. Нашият одит може да предостави само 
разумна, не абсолютна увереност, че финансовият отчет не съдържа съществени грешки 
и пропуски.

39. Ръководството също така носи отговорност да ни уведомява за всякакви установени или 
подозирани измами в предприятието, или да се уверят, че те са ни съобщени от трети 
страни.

40.0диторските процедури са разработени с цел да ни предоставят разумна сигурност, че 
няма неустановени грешки или други неточности, в това число и измами, и други 
незаконни действия, които са съществени по отношение на финансовия отчет.

41.0диторските тестове се уповават на извадки. Поради тази причина е възможно да не 
разкритият грешки или други неточности. Одитът може единствено да ни предостави 
разумна, но не и абсолютна, сигурност, че финансовите отчети не съдържат съществени 
пропуски и/или неточности.

42. Процедурите, които прилагаме при извършване на проверката, са разработени да 
предоставят ограничена сигурност по отношение на тези въпроси.

43 .Ако ни стане известна информация, отнасяща се до случай на неспазване или 
подозирано неспазване на закони или нормативни разпоредби, включително измама, ние 
ще сведем тези въпроси до знанието на съответното ниво в йерархията на 
ръководството. Ако ни стане известна измама, включваща ръководството или служители, 
които играят важна роля във вътрешния контрол, ние ще докладваме този въпрос 
директно пред лицата, натоварени с общо управление. Ние ще комуникираме с лицата, 
натоварени с общо управление, въпроси, свързани с неспазването на законите и 
нормативните разпоредби, включително измама, които ни станат известни, освен ако те 
очевидно не носят последици или ако това е забранено от закон или нормативна 
разпоредба.

Изявления на ръководството

44|Като част от процеса на одита, ние ще изискваме от ръководството да ни потвърждава в 
писмена форма съществени аспекти за финансовите отчети, ако други достатъчно 
подходящи одиторски доказателства не се очаква да съществуват. Ние също ще 
поискаме потвърждение от ръководството за направените от него изявления по време на 
одита и че цялата важна и полезна информация е представена във финансовия отчет и 
на нашето внимание.

45. Като част от процеса на Одита, ние ще изискваме от Ръководството на Предприятието 
пълно сътрудничество от персонала по време на нашия Одит.

Назначаване на специалисти и експерти

46. При изпълнение на одиторския ангажимент могат да възникнат въпроси и/или казуси, 
които не са в нашата компетенция и/или правомощия. В случай, че подобни бъдат 
установени при извършване на проверката, ще обсъдим с Вас как всеки отделен въпрос 
и/или казус следва да бъде разрешен. Подобни въпроси и/или казуси могат да изискат 
една от двете страни да назначи, квалифицирани в съответната област специалисти 
(експерти). Възнаграждението на тези специалисти/експерти не е включено в 
представеното от нас бюджетирано възнаграждение по този ангажимент.

Докладване на ръководството на предприятието

47. Всички въпроси и/или казуси, установени в резултат на одита, които са от съществено 
значение за всички лица с ръководни функции, ще Ви бъдат докладвани.



48  .Част от тези въпроси и/или казуси ще бъдат комуникирани устно, а други -  в писмен вид. 
Всички въпроси и/или казуси ще бъдат съобщени на и комуникирани заинтересованите 
страни своевременно.

49. Етичният кодекс на професионалните счетоводители и професионални стандарти, 
изискват персонала ни да запази конфиденциалност, ограничавайки разкриването на 
определени въпроси и/или казуси, възникнали по време на одита, които са от 
съществено значение.

50.0дитът на финансовите отчети не цели да идентифицира всички въпроси и/или казуси, 
които могат да имат отношение към лицата с ръководни функции. Съответно, 
извършеният от нас одит, обикновено, не идентифицира всички подобни въпроси и/или 
казуси.

5 1 .Ние ще комуникираме единствено тези въпроси и/или казуси, които биват от съществено 
значение за всички лица с ръководни функции, установени в резултат на извършения от 
нас одит.

52.0дитът не е предназначен да идентифицира всички съществени слабости в системите за 
вътрешен финансов контрол на предприятието. Въпреки това, когато считаме, че е 
целесъобразно, ще докладваме пред ръководството за значителни слабости в системите 
за вътрешен финансов контрол или други въпроси, идентифицирани по време на нашия 
одит и които, по наше мнение, изискват вниманието на ръководството.

53 .Нашият преглед на системите за вътрешен финансов контрол се извършва само до 
степен, необходима да се изрази мнение по отношение на финансовите отчети на 
предприятието и затова нашите коментари или докладване по тези системи не следва 
задължително да бъдат разглеждани като изчерпателен списък на всички възможни 
слабости или необходими подобрения на вътрешния финансов контрол, или на 
оперативните процедури, които един по-подробен преглед би могъл да установи. Нещо 
повече, тези коментари и докладване са част от един постоянен диалог помежду ни и 
следователно, не е изискване да включват всеки въпрос, който е попаднал в обхвата на 
нашето внимание.

54. В хода на Одита, с Ръководството на Предприятието, ще бъдат комуникирани 
планираният обхват и време на изпълнение на ангажимента, идентифицираните значими 
рискове, съществените констатации, включващи: нашите виждания относно качествените 
аспекти на счетоводните практики в Предприятието, съществени трудности, ако има 
такива, писмените изявления, които ще изискваме и други съществени въпроси; както и 
нашата независимост и тази на Екипа, участващ в ангажимента.

5 5 . Ние проверяваме нашата независимост преди поемане на ангажимента за Одит, за което 
е включено изявление в това Писмо за поемане на одиторски ангажимент. Ние 
наблюдаваме нашата независимост непрекъснато в хода на изпълнение на Одиторския 
ангажимент и при промяна на обстоятелствата, възникване на потенциални рискове от 
нарушаване на независимостта и/или на необходимост от предприемане на предпазни 
мерки въпросните се комуникират своевременно с Ръководството на Предприятието.

56. Комуникацията с Ръководството на Предприятието се извършва в писмена форма, по 
отношение на съществените констатации от Одита, съгласно професионалната ни 
преценка, както и във връзка с независимостта. Съответно обстоятелствата в това 
отношение към момента са представени в това Писмо за поемане на одиторски 
ангажимент, а промени в обхвата, съдържанието и условията на тези области ще се 
комуникират писмено. Други въпроси, извън посочените, ще се комуникират писмено или 
устно, в зависимост, без да е изчерпателно: дали обсъждането им ще бъде включено в 
Одиторския доклад, дали са били разрешени адекватно, дали са комуникирани с 
Ръководството на Предприятието, дали са предмет на докладване, съгласно законови 
изисквания и други обстоятелства, съгласно професионалните ни преценка и 
задължения.



Докладване върху финансовите отчети и други изисквания за докладване

57.0диторският доклад е наше правно задължение, като одитори и ще бъде изготвен и 
адресиран до собствениците на предприятието. Съгласно Международните одиторски 
стандарти, ангажиментите за одит на финансови отчети с общо предназначение 
завършват с издаване на одиторски доклад, съдържащ мнение доколко същите са 
изготвени, във всички съществени аспекти, в съответствие с приложимата обща рамка за 
финансово отчитане.

58.0диторският доклад, ще описва елементите на финансовия отчет и приложимата обща 
рамка за финансово отчитане. Като минимум той ще съдържа параграфи за:

a) мнение върху одитирания финансов отчет;
b) база за негово изразяване;
c) раздел относно другата информация, ако такава е представена ведно с финансовия 

отчет;
d) отговорност на ръководството
e) отговорности на одитора;
f) раздел във връзка с други законови и регулаторни изисквания относно съответствието 

на другата информация, представена с финансовия отчет; спрямо законодателните 
изисквания;

59. В зависимост от обстоятелствата, одиторският доклад може да включва модификации в 
мнението и основания за това, при наличие на съществени и/или всеобхватни 
несъответствия и грешки, в резултат на ограничения в обхвата и/или несъгласия с 
ръководството, което, при индикации, ще бъде комуникиране своевременно с 
ръководството.

60. При наличие на съществена несигурност, свързана с предположението за действащо 
предприятие, която е адресирана и оповестена уместно, одиторският доклад може да 
включва отделен параграф в тази връзка, което ще бъде комуникиране своевременно с 
ръководството.

61. Извън посочените, при наличие на други обстоятелства, свързани с рамката за 
финансовата отчетност, оповестявания във финансовия отчет, които са от значение, 
както и други, които по наша преценка имат отношение към разбирането за одита, 
одиторският доклад може да включва съответно параграф за обръщане на внимание или 
параграф по други въпроси.

62 . Съгласно българското законодателство, ние имаме задължения във връзка с 
предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ние ще прегледаме 
информацията, с която вече разполагаме и (освен ако вече не сме го направили) ще ви 
уведомим отделно относно характера на тези наши задължения, като същевременно ще 
поискаме допълнителна информация и документи, които са необходими. Моля да имате 
предвид, че ние не бихме могли да ви предоставим Услугите преди всички задължителни 
процедури да бъдат приключени.

Възнаграждение

63 .Нашето възнаграждение е базирано на времето, необходимо за ангажимента, степента 
на отговорност и категорията на персонала включен в изпълнение на ангажимента. 
Възнаграждението не включва данък върху добавената стойност.

64.а) За извършването на услугата по настоящия ангажимент са необходими 100 работни 
одиторски часа, при цена на 1 работен одиторски час 50,00 /петдесет/ лева без ДДС. 
Възнаграждението определено на тази база е в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева 
без ДДС общо.
б) Плащането се извършва по следния начин:



Авансово до 10 дни след датата на подписване на настоящето писмо 40% от 
договорената цена -  2 000,00 /две хиляди/ лева без ДДС.
Окончателно разплащане -  в тридесет дневен срок от предаване на одиторския доклад 
върху годишния финансов отчет и годишните доклади за 2021 г. от Одиторското 
дружество на предприятието.

65. Възнаграждението е платимо в брой или по сметка в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, BIC код 
BPBIBGSF, IBAN: BG63BPBI79401065532701.

6 6 . Възнаграждението е дължимо, независимо от вида на изразеното мнение на одитора в 
одиторските доклади за финансовите отчети.

6 7 . Възнаграждението е предмет на годишен преглед и ще варира според редица фактори, 
включително развитието на бизнеса.

68.Одиторското дружество има право на възнаграждение, съобразно положения труд, ако 
изпълнението на услугата стане невъзможно изцяло или частично, в следствие на 
негодността на предоставената му информация от документи, съставени в отклонение на 
действащите нормативни актове или при поставени ограничения от страна на 
ПРЕДПРИЯТИЕТО, касаещи исканата информация, както и при отказ от предоставяне на 
информация.

69. Ние очакваме пълно сътрудничество от Вашия персонал по време на нашия одит.

Срок за изпълнение на Одиторския ангажимент

70 . Срокът за изпълнение на Одиторския ангажимент е 25.03.2022

71. Предприятието представя на одитора индивидуалния финансов отчет, представително 
писмо и индивидуалния доклад за дейността в срок до 09.03.2022г.

Друга информация, съпътстваща финансовите отчети на предприятието:

72. Предприятието следва да ни предостави последния си проект на годишния доклад за 
дейността или списък на документите, придружаващи финансовия отчет, преди тяхното 
издаване и публикуване и, преди датата на нашия Доклад, за да извършим процедури, 
необходими за нашия одит. Ръководството носи отговорност за изготвянето на другата 
информация, съпътстваща финансовия отчет на предприятието, като годишен доклад за 
дейността или други документи съгласно списък на документи, както и за осигуряване на 
това, че тази друга информация не съдържа съществени неправилни докладвания. Ние 
ще прочетем годишния доклад за дейността и другите документи, придружаващи 
финансовия отчет, ако има такива, и по този начин ще преценим дали другата 
информация е в съществено несъответствие с годишния финансов отчет или нашите 
познания, придобити по време на одита или изглежда, че съдържа съществени 
неправилни докладвания. Ние сме задължени да прочетем и да вземем под внимание 
годишния доклад за дейността и другите документи, придружаващи финансовия отчет, 
ако има такива.

73 . Ако идентифицираме, че е налице съществено несъответствие (или ни стане известно, че 
другата информация изглежда да има съществени неправилни докладвания), ние ще 
информираме ръководството, доколкото това е уместно. В случай, че преценим, че е 
налице съществено несъответствие в другата информация, което не е коригирано, ние 
ще предприемем действия, каквито счетем за подходящи, включително оповестяване на 
същественото несъответствие в нашия одиторски доклад, когато е идентифицирано 
преди датата на доклада.



Ограничение за разпространение

74. Всеки Доклад, информация, препоръка или друго съдържание в доклади, презентации 
или друга комуникация, която предоставяме съгласно този договор, различни от 
клиентска информация, са само за ваша вътрешна употреба (която трябва да 
съответства на целите на конкретните Услуги), включително получателя на 
Комуникацията.

75 .Вие нямате право да разкривате каквато и да е Комуникация (или част или обобщение на
каквато и да е Комуникация) или да реферирате към някой от нас, с изключение на:

(a) одиторския доклад, в случай на задължителен законов одит;

(b) на вашите адвокати (при условие на тези ограничения за разкриване), които 
могат да я преглеждат само във връзка със съвет, отнасящ се към Услугите;

(c) доколкото това се изисква от закона и само за целите на закона (като вие 
своевременно ще ни информирате за съответното законово изискване доколкото 
това ви е разрешено);

(d) на други лица (включително ваши свързани лица), след нашето предварително 
писмено съгласие, които могат да я ползват само в рамките на това, за което сме 
дали съгласието си .

В случаите, в които ви е разрешено да разкриете каквато и да е Комуникация (или част 
от нея), вие не можете да я променяте, редактирате или изменяте от формата, в която 
ви е била предоставена от нас.

Други въпроси

76 .Съгласно българското законодателство, ние имаме задължения във връзка с
предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ние ще прегледаме 
информацията, с която вече разполагаме и (освен ако вече не сме го направили) ще ви 
уведомим отделно относно характера на тези наши задължения, като същевременно ще 
поискаме допълнителна информация и документи, които са необходими. Моля да имате 
предвид, че ние не бихме могли да ви предоставим Услугите преди всички задължителни 
процедури да бъдат приключени.

77.Това поемане на ангажимент влиза в сила считано от

Високо оценяваме възможността да бъдем полезни на предприятието. В случай, че настоящия 
Договор отразява точно условията, при които предприятието е приело да ни ангажира, моля, 
подпишете в предвиденото по-долу поле от името на предприятието и ни върнете един 
екземпляр от него.

г.

Управител: Димитрина Захаринова

С уважение
Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД
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Потвърждаване и приемане
Любомир Любчов Пенев, в качеството си на законен представител на "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"" ЕАД, заявявам, 
че се запознахме изцяло и подробно с това Писмо за поемане на одиторски ангажимент и 
приемаме условията в него, относно Одиторския ангажимент, като потвърждаваме нашата 
отговорност и ангажименти във връзка с Одита.
Направихме преглед на параграфи от 1 до 77 от настоящото писмо и сме съгласни с реда и 
условията в него, относно ангажимента, като потвърждаваме нашата отговорност в това 
отношение.

Подписпечат

Щ и/

Потвърдено и одобрено

За и от името на: ^УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИ1 "

1 & I W . “ 4 L.
Име и длъжност на компете\

Приложения:

Приложение 1: Общи условия за ангажименти за одит и преглед 
Приложение 2: Писмо за ползване на Storage ZN

UserX
Textbox
Заличена информация



ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТА ЗА ОДИТ И ПРЕГЛЕД 

Независимост
1. Потвърждаваме, че доколкото ни е известно, към настоящия момент отговаряме на 

условията за независимост, заложени в Етичния Кодекс за Професионалните 
Счетоводители („Кодексът"), изискванията на Закона за независимия финансов одит във 
връзка с одита на финансовия отчет. Ние сме разгледали нашата независимост преди 
поемане на одита и докладваме, че предприятието като цяло, както и членовете на 
екипа по ангажимента, включително служителите, специалистите и експертите - 
вътрешни и външни са спазили всички изисквания по отношение на независимостта.

2. Наблюдението над независимостта продължава през целия период на ангажимента. В 
случай на възникване на заплахи за нашата независимост, същите ще бъдат оценени и 
ще бъдат предприети адекватни предпазни мерки, създадени в рамките на професията и 
нормативната уредба, в собствените системи и процедури на фирмата, и/или в 
предприятието, като това ще бъде комуникирано своевременно с ръководството и други 
отговорни лица.

3. Кодексът включва специфични ограничения върху взаимоотношенията, които могат да 
съществуват между одитираното предприятие и неговите одитори. За да ни помогнете за 
изпълнението на изискванията на Кодекса за независимост и до степента, позволена от 
закона и регулациите, ние Вие молим да обсъдите с нас:
а/предоставянето на услуги, предлагани от „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД, преди да 
извършване или приемане на услугата;
б/бъдещи възможности за заетост на всички настоящи и бивши партньори или 
служители на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД, преди започване на официални обсъждания 
за наемане на настоящи и бивши партньори или служители.

4. В случай, че поискате да Ви предоставим други услуги, ние ще се радваме да Ви ги 
предоставим, при условие, че нашата независимост не е застрашена. Във връзка с искане 
за предоставяне на услуги, несвързани с одита, това ще бъде отговорност на 
директорите и ръководството, които следва да гарантират че те:

• вземат всички управленски решения и изпълняват всички управленски функции;
• ще определят компетентен служител, за да наблюдава услугите;
• да оцени адекватността и резултатите от извършените услуги; и
• поема отговорност за резултатите от услугите.

Конфликт на интереси
5. Към датата на това писмо не са ни известни обстоятелства относно следните:
i) пряка конкуренция между „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД и Вашето предприятие;
N) преки конкуренти на предприятието, с които сте в конфликт и които са наши клиенти;
iii) лица, наши клиенти, с които предприятието е в спор, които могат да доведат до 

конфликт на интереси във връзка с ангажимента за одит.

6. Запазваме си правото, при изпълнение на ангажимента ни към Вас, да предоставяме 
услуги на други клиенти, чиито интерес би могъл да се конкурира с Вашия или е, или би 
могъл да бъде, неблагоприятен за Вас. Потвърждаваме, ще Ви уведомим незабавно, в 
случай, че установим какъвто и да е конфликт на интереси, в който участваме и който Ви 
засяга.

7. Ние предоставяме услуги -  независим одит на финансови отчети на дружества, 
опериращи във вашия бизнес сектор. С подписването на настоящето писмо, Вие 
потвърждавате, че сте уведомени за това обстоятелство, давате съгласие да действаме 
по този начин и нямате допълнителни изисквания към нас. В случай на потенциален 
конфликт на интереси, ние ще Ви информираме писмено за това обстоятелство.

8. В случай, че възникне конфликт на интереси между два, или повече клиента, или при 
предоставянето на повече от една услуги на даден клиент, ще вземем всички



необходими мерки за отстраняване конфликта. При разрешаването на подобен 
конфликт, ще спазим изискванията на Етичния Кодекс на професионалните 
счетоводители.

Конфиденциалност и защита на личните данни
9. Ние спазваме професионални стандарти за конфиденциалност и ще третираме 

информацията, която се отнася до Вас, предоставена ни от Вас или от Ваше име 
(„Клиентска Информация"), така както е предвидено в Етичния кодекс на 
Международната федерация на счетоводителите, точка 140.

10. Работните документи и файлове за този Одиторски ангажимент, създадени от нас, 
включително електронни файлове са наша собственост.

11. Информацията, получена от нас по време на Одита, извършен в съответствие с МОС, е 
предмет на строги изисквания по отношение на конфиденциалното й. Ние няма да 
оповестяваме подобна информация на трети лица, освен ако не сме задължени от 
закона, от професионалните стандарти, или по Ваше изрично писмено искане.

12. Подписвайки Писмото за поемане на одиторски ангажимент, Вие потвърждавате, че 
разбирате и приемате, че ако бъде изискано одиторското ни досие, изготвено в резултат 
на извършения Одит, то ще бъде предоставено на проверяващия орган. Тъй като същите 
строги правила за конфиденциалност са приложим от нас, като Ваш одитор, те се 
прилагат и при подобни проверки.

13. Използваните в този раздел понятия имат значението, определено в Регламент (ЕС) 
2016/679.

14. С оглед възложената работа и при необходимост Предприятието предоставя на 
Одиторското дружество лични данни на различни субекти на данни, по отношение на 
които Одиторското дружество е обработващ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, в 
обема и за целите на Одита.

15. Предприятието и Одиторското дружество се задължават:

15.1. да спазват и да си сътрудничат при спазването на действащото законодателство в 
областта на защитата на личните данни.

15.2. своевременно да се уведомяват, ако се нуждаят от съдействие една на друга като 
указват в какво се състои исканото съдействие и допълнително уговарят условията 
за предоставянето му.

16. Предприятието и Одиторското дружество носят отговорност в собствено качество за 
изпълнението на задълженията си за защита на личните данни, както и за действията и 
бездействията на избраните от нея подизпълнители и обработващи лични данни.

17. За целите на Одита, в качеството си на обработващ на лични данни, Одиторското 
дружество се задължава да обработва получените от Предприятието лични данни 
добросъвестно и законосъобразно.

18. Предприятието е съгласно и предоставя исканата информация на облачното 
пространство изградено съгласно изискванията GDPR

19. Одиторското дружество декларира, че:

19.1. в съответствие с изискванията на действащото законодателство относно 
независимия финансов одит, Одиторското дружество е задължено да съхранява 
всички данни и документи, обосноваващи посоченото в Одиторския доклад, в това 
число и съдържащите се в тях лични данни;

19.2. документите, предоставени за целите на Одита, и съдържащите се в тях лични 
данни, могат да бъдат проверени като част от програмите за контрол на качеството 
на извършваните одиторски услуги от Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори, както и от одиторите на Nexia International, спрямо които 
проверяващи са приложими правилата за конфиденциалност и защита на личните 
данни, установени по отношение на Одиторското дружество.



19.3. е създал подходяща организация и бизнес процеси, които да позволяват 
ограничаване на достъпа до личните данни единствено и само до тези лица, които 
имат нужда да знаят и/или да имат достъп до съответните личните данни, 
доколкото е необходимо за целите на Одита.

20. Одиторското дружество се задължава да обработва личните данни при прилагане на 
подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на ниво на сигурност, 
съобразено с рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на 
физическите лица с оглед на естеството, обхвата, контекста и целите на 
обработването.Прилаганите от Одитроското дружество технически и организационни 
мерки са съобразени с рисковете от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или 
обработени по друг начин лични данни.

21. Одиторското дружество се задължава да спазва поверителност при обработването на 
личните данни и да не разкрива същите на трети лица, освен при спазване на 
изискванията на законодателството в областта на защитата на личните 
дан ни. Изискването за поверителност остава в сила и след приключване на Одиторския 
ангажимент.
21.1.Одиторското дружество гарантира, че лицата, оправомощени от него да обработват 

лични данни, са поели ангажимент за поверителност, освен ако са задължени по 
закон да спазват поверителност, като изискването за поверителност на данните се 
прилага и за подизпълнителите и обработващите лични данни, ангажирани от 
Одиторското дружество.

22. Предприятието се задължава да представя на Одиторското дружество лични данни, 
които са точни, актуални, подходящи, свързани със и ограничени до необходимото с 
оглед възложената работа, но без това да влияе върху целта, обхвата и принципите на 
независимия финансов одит.

23. Одиторското дружество се задължава да обработва личните данни за срок, който е не 
по-дълъг от необходимия за изпълнение на Одиторския ангажимент и за защита на 
правата и свободите на субектите на данни.

24. Одиторското дружество декларира, че съхранява одиторската документация и 
респективно съдържащите се в нея лични данни за срок от 5 години от датата на 
Одиторския доклад в изпълнение на законовото си задължение по чл. 31, ал. 1, т. 10 от 
ЗНФО, като след изтичане на срока на съхранение или отпадане на основанието за 
обработване на личните данни Одитрското дружество унищожава предоставените му от 
Предприятието лични данни.

25. С оглед на изпълнявания Одиторски ангажимент, всяка от страните се задължава, при 
поискване от другата страна, да оказва съдействие в разумна степен, за да се отговаря 
на искания на субекти на данни, при спазване на изискванията на действащото 
законодателство в областта на защита на личните данни. Това се отнася за случаите, 
когато къмстраната е отправено искане на субекта на данните за упражняване на 
правата му по Регламент (ЕС) 2016/679.

26. Одиторското дружество декларира, че когато действа единствено като обработващ лични 
данни, ще действа съгласно изричните писмени указания на Предприятието, при 
спазване изискванията на действащото законодателство в областта на защита на 
личните данни.

Представяне на одитиран финансов отчет
27. Потвърждаваме съгласието си предприятието да публикува, на хартиен носител, копие 

на одитирания финансов отчет и одиторския доклад. Също така потвърждаваме 
съгласието си предприятието да публикува, в електронен формат, одитирания финансов 
отчет и одиторския доклад в интернет страницата си.



28. По реда и начина предвидени в действащото законодателство, предприятието може да 
публикува или възпроизвежда нашият одиторски доклад в печатна форма /копие/ или 
електронен формат /сканиран документ/ само заедно с финансовия отчет и другата 
информация представена заедно с финансовия отчет, върху която сме изразили мнение в 
одиторския доклад.

29. В случай, че предприятието има намерение да публикува или възпроизведе по какъвто и 
да било друг начин или заедно с други документи одиторския доклад и/или да използва 
нашето име в документ, съдържащ друга информация, като допълнение към одитирания 
финансов отчет, предприятието е длъжно да поиска съгласието ни.

30. Прегледът на контрола върху публикуването на одитираната финансова информация е 
извън обхвата на одита на финансовия отчет. Отговорността за публикуването и 
електронното представяне на финансовите отчети е на ръководството.

Информация, публикувана с финансовите отчети
31. С оглед спазването на други правни и регулаторни изисквания, съгласно българското 

счетоводно законодателство ние имаме отговорност, съгласно чл. 37 (6) от Закона за 
счетоводството за изразяване на становище относно годишния доклад и декларациите по 
Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България, в т.ч.:
Доклад за дейността включително изискуемата информация по чл. 100(h), ал. 7, т. 2 от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа.;
Декларация за корпоративно управление;
Нефинансова декларация;
Доклад за плащанията към правителствата.

32. На основание на това ние изискваме тази друга информация да ни бъде представена за 
преглед заедно с финансовия отчет.

33. Ние ще изискаме от вас информация в писмена форма кой документ или кои документи 
ще съставляват друга информация, която ръководството е задължено по закон или 
възнамерява да публикува заедно с финансовите отчети на предприятието за 
одитирания период, както и планирания от предприятието начин и срокове за 
публикуването на този документ или документи. Информацията следва да ни бъде 
предоставена заедно с проекта на финансовите отчети.

34. Ние ще изискаме от вас документ, включващ формално одобрение от ръководството на 
предприятието на отделните документи, представляващи друга информация, при 
предоставянето им в окончателен вариант на одитора.

35. С оглед подпомагане при разглеждането на друга информация, която ще бъде 
публикувана с финансовите отчети, ние изискваме навременен преглед на всички 
документи и изявления, финансова и друга информация, която ще бъде публикувана с 
финансовите отчети. Ние ще трябва да се уверим, че информацията е съобразена с 
одитираните финансови отчети.

36. Ние не поемаме задължение да извършваме процедури, за да потвърдим такава друга 
информация, като част нашия одит.

37. Също така, любезно изискваме, към всеки документ, съдържащ одитирания финансов 
отчет и удостоверяващ, че финансовият отчет е одитиран, да бъде приложен и 
одиторският доклад.

Контрол на качеството
38. Работните документи и файлове за този ангажимент, създадени от нас, включително 

електронни файлове са наша собственост.

39. Информацията, получена от нас по време на одиторската проверка, извършена в 
съответствие с Международните одиторски стандарти, е предмет на строги изисквания 
по отношение на конфиденциалността й. Ние няма да оповестяваме подобна 
информация на трети страни, освен ако не сме задължени, или не сме упълномощени от 
закона, или от професионалните стандарти, или от Вас (с писменото Ви съгласие).



40. Въпреки това е възможно да бъде направена проверка на одиторските ни досиета, като 
част от програмата за контрол върху качеството, изпълнявана от Комисията за финансов 
надзор над регистрираните одитори, която следи прилагането на професионалните 
стандарти от членовете на ИДЕС, и като част от програмите на NEXIA INTERNATIONAL, за 
контрол върху качеството на извършваните одит услуги -  програми, целящи да следят 
качеството на одитите, извършени от дружествата, членове на NEXIA INTERNATIONAL.

41. Подписвайки настоящото, Вие потвърждавате, че разбирате и приемате, че ако бъде 
изискано одиторското ни досие, изготвено в резултат на извършения одит, то ще бъде 
предоставено на проверяващия орган, както е упоменато в предходната точка. Тъй като 
същите строги правила за конфиденциалност са приложим от нас, като Ваш одитор, те се 
прилагат и при подобни проверки.

Отговорността на одиторите, след издаване на одиторския доклад
42. След издаване на нашия доклад, ние нямаме пряка отговорност във връзка с 

финансовите отчети за същата финансова година. Все пак, ние очакваме, че 
ръководството ще ни информира за всяко съществено събитие, настъпило след това, 
което би оказало влияние върху финансовите отчети.

Интернет комуникация
43. По време на ангажимента, ние можем да общуваме с предприятието по електронен път. 

Въпреки това, електронното предаване на информация не може гарантирано да бъде 
сигурно, безгрешно или свободно от вируси и такава информация може да бъде 
изключена, повредена, загубена, унищожена, да пристигне със закъснение или в непълен 
вид, или с други думи не е безопасно за употреба. Ние не поемаме отговорност за 
произтичащи проблеми от или във връзка с прехвърлянето на информация на 
предприятието чрез електронните комуникации.

Потвърждение, приемане и прекратяване
44. Това писмо ще бъде в сила за следващите години, освен ако се прекрати, измени или 

замени.
45. Ангажиментът ще бъде потвърден при подписване на писмото на определеното за това 

място и връщането му на нас. Одитът ще бъде проведен на база на това, че 
РЪКОВОДСТВОТО потвърждава и разбира своята отговорност по отношение на финансовото 
отчитане в предприятието и във връзка с този ангажимент.

46. Ако се установи от съд или от друг компетентен орган невалидността, неприложимостта, 
или изпълнието на някое от условията на това писмо, тези разпоредби няма да засягат 
останалите разпоредби на настоящото писмо за ангажимент, както и всички разпоредби, 
незасегнати от такава невалидност или неприложимост, остават в пълна сила. Страните 
се договарят да се опитват да заместят всички невалидни или неприложими разпоредби 
с валидни или изпълними разпоредби, с което да се постигнат възможно в най-голяма 
степен целите на невалидните или неприложими разпоредби.

Приложим закон
47. Това писмо за ангажимент се регулира от, и тълкува в съответствие със законите на 

Република България.
48. Страните ще направят всички разумни усилия за уреждане по взаимно съгласие помежду 

си на всякакви спорове или различия, произтичащи от този ангажимент. В случай на 
невъзможност за уреждане на такива спорове или различия, те ще се отнасят за 
решаване в компетентния съд.

Цялостната договореност между страните относно изпълнението на Одиторския ангажимент 
включва това Писмо за поемане на одиторски ангажимент, Общите условия за изпълнение на 
одиторски ангажимент, както и всички Приложения и допълнителни писмени споразумения, за 
които страните постигнат съгласие. Всички дефиниции и съкращения в Общите условия за



изпълнение на одиторски ангажимент се приложими и в това Писмо за поемане на одиторски 
ангажимент.

При противоречие на текстовете между Общите условия за изпълнение на одиторски 
ангажимент и Писмото за поемане на одиторски ангажимент приоритет има Писмото за 
поемане на одиторски ангажимент.

Това Писмо за поемане на одиторски ангажимент, ведно с приложенията към него, е 
изготвено и подписано в два еднообразни екземпляра, по един за „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД 
и за Предприятието.
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Г-н Любомир Любчов Пенев 

Изпълнителен директор

на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" 
ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"" ЕАД

РБългария, гр. София

ул. Бяло Море №8

Писмо за ползване на Storage ZN

за поемане на одиторски ангажимент от 
.... г.

Уважаеми Г-н Пенев,

С това писмо се урежда използването на Storage ZN (дефинирано по-долу) от страна на 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ"" ЕАД (Дружеството) във връзка с ангажимента за независим финансов одит на 
индивидуалния и консолидиран финансов отчет, изготвени в съответствие с Националните 
счетоводни стандарти (НСС), приложими в България, и представлява допълнение към 
писмо за ангажимент на Дружеството с „Захаринова Нексиа'' ООД от
..... („Писмото за ангажимент").

В стремежа си да подпомогне навременното и ефективно предоставяне на професионални 
услуги, ,Захаринова Нексиа" ООД предлага колаборативно виртуално работно
пространство в защитена онлайн среда, достъпът до което се осъществява посредством уеб 
браузър. Това работно пространство позволява на Дружеството и одиторския екип да
обменят определени данни, познания, документи и резултати от работата във връзка с
одита, както и да участват в онлайн дискусии във връзка с професионалните услуги 
(„Storage ZN").

Достъпът до и използването на Storage ZN, които се предоставят без заплащане на отделно 
възнаграждение, са регламентирани в приложените Общи условия, които представляват 
част от настоящото писмо и следва да бъдат приети от Дружеството. В допълнение, 
Дружеството се задължава да осигури, че неговите потребители, които имат достъп до 
Storage ZN, приемат и спазват Общите условия за употреба, публикувани на Storage ZN, 
като условие за предоставяне на такъв достъп. Дружеството попълва и подписва 
Приложение 1, където писмено посочва лицата, на които следва да се осигури достъп.

Данните в Storage ZN се съхраняват на сървър, собственост на Захаринова Нексиа ООД,

http://www.zaharinovanexia.com
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колокиран в дейта център в гр. София ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД може също така да 
използва административни услуги, предоставяни под наш контрол, включително услуги от 
трети лица, намиращи се в България за тази цел. На такива трети лица може да се даде 
достъп до Вашите данни с цел изпълняване на административни и технически процедури, 
при гарантиране на конфиденциалността на данните.

Настоящото писмо и приложените Общи условия се тълкуват съобразно приложимото 
българско право и всички спорове, произтичащи или свързани с тях, ще бъдат отнасяни за 
разрешаване пред компетентния български съд.

Моля да подпишете и да ни върнете един екземпляр от настоящото писмо, заедно с 
Приложение 1, с което потвърждавате, че сте съгласни да използвате Storage ZN по реда и 
условията, посочени в него.

Надяваме се, че ще използваме заедно Storage ZN. Ако имате въпроси, моля, обърнете се 
към:

Станислав Воденичарски (s.vodenicharski@zaharinovanexia.com) 

Стойчо Милев (s.miiev@zaharinovanexia.com)

С уважение,

Димитрина Захаринова, 

Управител и регистриран о,

захаринова Hpi-
Потвърждаване и приемане

Направихме преглед и се запознахме със съдържанието на настоящото писмо, разбираме 
условията поставени в него и приложените общи условия и сме съгласни с тях и ги 
приемаме.

Потвърдено и одобрено

За и от името на: "УНИВЕЕ 
ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА ЙОА

Подпис, п

ТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ние, ръководството на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"" 
ЕАД, сме съгласни да използваме облачното пространство на Захаринова 
Нексиа ООД, съгласно общите условия за ползване и ще изпращаме цялата 
искана информация посредством това облачно пространство.

В изпълнение на това определяме лица, които ще бъдат отговорни за 
предоставянето на информацията, на които молим да се създаде достъп до 
облачното пространство:

№ Име Имейл Длъжност

(J uat/a
гл.

Соф1Л^

В случай, че на някой от служителите, посочени в списъка, трябва да се 
прекрати достъпа по каквато и да е причина, включително напускане на 
служителя, то ние сме длъжни веднага да уведомим отговорния одитор за 
ангажимента на Захаринова Нексиа ООД. Уведомени сме, че Захаринова 
Нексиа ООД няма задължение да следи дали достъпите, които са заявени от 
нас, все още имат основание да бъдат ползвани от съответните служители и 
съотвено не носи отговорност при неправомерен достъп в тази хипотеза.

Дата: 1 федставляващ:

(Име и гюдп
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До
Любомир Любчов Пенев 
Изпълнителен директор
На 'УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА
ЙОАННА-ИСУЛ"" ЕАД
ЕИК 831605806
Адрес: ул. Бяло Море №8
Град: гр. София
Държава: РБългария

ПИСМО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ

Уважаеми г-н Пенев,

1. Настоящото писмо за поемане на ангажимент, заедно с приложените Общи условия за 
ангажименти за одит и преглед (Приложение 1) и Писмо за ползване на Storage ZN 
(Приложение 2) (наричани заедно, "Договорът"), потвърждава условията, при които 
одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА”00Д, ЕИК 200876536 ("ние" или 
"Одиторите") сме ангажирани да извършим одит и да издадем доклад върху 
консолидирания финансов отчет (наричан по-долу „финансовия отчет”) на 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА 
ЙОАННА-ИСУЛ"" ЕАД ("Предприятието", "Вие”) за годината, приключваща на 31 
декември 2021 г., изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти 
(НСС), приложими в България, („приложимата обща рамка за финансово отчитане") на 
български език. Услугите, описани в настоящия параграф могат да бъдат наричани по- 
долу „Одит", "Услугите" или "Одиторските услуги".

2. В случай, че обстоятелства, които в момента не са предвидени, ни попречат да 
извършим одита и да издадем нашия одиторски доклад ("Доклада"), така, както това е 
предвидено в настоящия Договор, ние ще ви информираме незабавно и ще 
предприемем действия, каквито счетем за целесъобразни.

Нашите отношения с Вас

3. Нашата професионална практика се провежда в Република България, под името 
„ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института 
на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) под № 0138.

4. „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД е член на NEXIA INTERNATIONAL, международна мрежа на 
независими специализирани одиторски дружества. Ние не сме в партньорство с други 
членове на ИДЕС или NEXIA INTERNATIONAL. Ние не практикуваме като участник в 
национално или международно партньорство.

5. Ние можем да възлагаме изпълнението на част от Услугите на други Дружества на
Одиторите, както и на други доставчици на услуги, които може да работят директно с 
Вас. Независимо от това, единствено ние сме отговорни пред Вас за Доклад/ите, 
изпълнението на Услугите и другите ни задължения по настоящия Договор.

Обхват и цел на одита на финансовия отчет

6. Ние ще извършим независим финансов одит в съответствие със ЗНФО и 
Международните одиторски стандарти на консолидирания финансов отчет на 
Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни 
стандарти (НСС), приложими в България.



7. Целите на нашия одит са да получим разумна степен на сигурност относно това дали 
финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения, независимо дали се 
дължат на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва 
нашето мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е 
гаранция, че одит, извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти 
(МОС), винаги ще разкрива съществено отклонение, когато такова съществува. 
Отклоненията могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за 
съществени, ако биха могли разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като 
съвкупност, ще окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, 
вземани въз основа на финансовия отчет.

8. Обхватът на финансовия одит няма да включва изразяване на сигурност относно 
бъдещата жизненоспособност на Дружеството, нито за ефективността, с която 
ръководството на Дружеството е управлявало или ще управлява дейността на 
Дружеството (чл. 45 ал. 3 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО)).

Отговорности на одитора

9. Нашият одит ще се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти 
(МОС), така, както те са издадени от Съвета по Международни одиторски стандарти. 
Тези стандарти изискват спазване на етичните изисквания, планиране и извършване 
на одита, така че да получим разумна сигурност относно това дали финансовите 
отчети не съдържат съществени неточности и отклонения. Като част от одита в 
съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме 
професионален скептицизъм по време на целия одит.

10. Одитът включва изпълнението на процедури, целящи да получим одиторски 
доказателства по отношение на сумите и информацията, включена в пояснителните 
бележки към финансовите отчети. Процедурите, които ще приложим, се основават на 
наш ата  проф есионална  преценка , в кл ю ч и те л н о  и н аш ата  оц ен ка  на ри ска  о т  
съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали подобни се дължат на 
измама или грешка. Разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на 
тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и 
уместни, за да осигурят основание за наето мнение.

11. Поради вътрешно присъщите ограничения на одита, наред с вътрешно присъщите 
ограничения във вътрешния контрол, налице е неизбежният риск, че някои 
съществени отклонения могат да останат неразкрити, въпреки че одитът е надлежно 
планиран и изпълнен в съответствие с МОС. Рискът да не бъде разкрито съществено 
отклонение, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска при съществено 
отклонение, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно 
споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, въвеждане на одитора в 
заблуждение чрез измамни твърдения, както и пренебрегване или заобикаляне на 
вътрешния контрол.

12. Оценявайки риска и с цел да разработим одиторски процедури, които са подходящи 
предвид обстоятелствата, но не и с цел да изразим мнение относно ефективността на 
прилагания от предприятието вътрешен контрол, взимаме под внимание вътрешния 
контрол, в частта, която касае изготвянето на финансовия отчет. Независимо, че няма 
да изразим мнение относно ефективността на прилагания от Вас вътрешен контрол, 
ще насочим Вашето внимание в писмен вид към всички съществени пропуски, 
установени в системата за вътрешен контрол по време на извършения одит, и пряко 
свързани с одита на финансовия отчет.

13. Извършваният от нас одит е разработен с цел да установи и оцени риска от 
съществени неточности. Концепцията за същественост оказва влияние при 
планирането на одита и вниманието, което отделяме на въпроси и казуси, възниквали 
по време на одиторската проверка. Оценявайки съществеността, взимаме под 
внимание качествени и количествени фактори.



14. Ние също така достигаме до заключение относно уместността на използване от страна 
на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 
предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е 
налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха 
могли да породят значителни съмнения относно способността на предприятието да 
продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до 
заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем 
внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания 
във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да 
модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските 
доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или 
условия обаче могат да станат причина компанията да преустанови функционирането 
си като действащо предприятие.

15. Очаква се да получим съответните доказателства, които считаме за достатъчни, с оглед 
съставяне на разумни изводи от тях. Характерът и степента на нашите процедури ще 
варират в зависимост от оценката на контролната среда на предприятието, системата 
за вътрешен контрол и на счетоводната система.

16. Нашата работа и обхвата на тестовете и процедурите може да се променя въз основа на 
направените констатации в хода на одита. Съответно, ние можем да променяме 
обхвата на нашия одит, да преместваме одиторския акцент и да приемаме въпроси със 
специален акцент на одита, според това както диктуват обстоятелствата.

17. Тъй като нашата отговорност е да се докладва за финансовите отчети като цяло, а не за 
отделните раздели, характера и степента на нашите тестове и проучвания във всяка 
единица или раздел, ще варират в зависимост от оценката на счетоводната система и 
вътрешния финансов контрол. По този начин, ние можем да извършваме различни по 
обхват тестове и процедури по отношение на различни елементи или обекти на 
отчитане.

18. Нашият одит включва оценка на значими решения и оценки, направени от 
ръководството при изготвянето на финансовите отчети и дали счетоводните политики 
на предприятието са подходящи, адекватно оповестени и прилагани.

19. При формиране на нашето мнение, ние също ще направим оценка на цялостното 
представяне, структурата и съдържанието на информацията във финансовия отчет, 
включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя стоящите в 
основата сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

20. Ние носим законова отговорност да докладваме пред собствениците на 
предприятието, дали по наше мнение финансовите отчети дават вярна и честна 
представа /представят достоверно във всички съществени аспекти/за имущественото 
и финансово състояние на предприятието и са били изготвени в съответствие с 
приложимото законодателство. В процеса на формиране на нашето мнение, ние ще 
разгледаме следните въпроси и ще докладваме за отклоненията в зависимост от 
случая:

а/спазването принципите на счетоводството;
б/ последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; 
в/ методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и 
достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, 
ограничена до постигане целите на одита;
г/ ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита; 
д/ процеса на счетоводното приключване;
е/ достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във 
финансовия отчет информация;



ж/ съответствието между информацията във финансовия отчет, в доклада за 
дейността и всяка друга информация, която органите на управление на 
предприятието предоставят заедно с одитирания отчет;
з) дали сме получили цялата информация и обяснения, които според нашата 
компетенция са необходими за целите на нашия одит.

21. Разполагаме и с професионална отговорност да докладваме дали финансовите отчети 
са изготвени в съответствие с прилаганата рамка за финансова отчетност. Ние трябва 
да докладваме за всички области на неспазване на правилата и да дадем нашето 
мнение за това дали сме или не сме съгласни с всички отклонения. При определяне на 
това дали или не е оправдано отклонението, ще вземем под внимание:

а) дали отклонението е необходимо, за да може финансовите отчети да дадат вярна и 
точна представа, както и
б) дали отклонението е адекватно оповестено.

22. Регистрираните одитори не носят отговорност за допуснати нарушения от 
ръководството и служителите на Дружеството, както и за разкриването на измами в 
Дружеството, (чл. 33 от ЗНФО)

Регистриран одитор, отговорен за извършване на независимия финансов одит

23. Финансовият отчет ще бъде заверен от одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" 
ООД. Регистриран одитор, отговорен за одита на годишния финансов отчет по 
настоящия ангажимент е ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА, вписана в регистъра 
на Института за дипломирани експерт-счетоводители в България с Диплома № 0415.

24. Одиторското дружество си запазва правото да замести отговорния регистриран одитор 
с друг дипломиран експерт-счетоводител като информира своевременно Дружеството 
за замяната.

Отговорност на ръководството на предприятието.

25. Ръководството на Дружеството носи отговорност да се увери, че нашето назначение 
като Одитори е в съответствие с приложимите законови и други нормативни 
разпоредби. Докато ръководството не ни представи подходящи доказателства за това, 
нашият одит не може да послужи за законови цели и нашият Доклад е предмет на 
ограничения, свързани с разпространението му, които са включени в съответната 
секция по-долу, които не биха се прилагали в случай на задължителен одит.

26. Нашият одит ще бъде проведен на базата на това, че ръководството потвърждава и 
разбира отговорността си за:

а) изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет в съответствие с 
Международните стандарти за финансово отчитане и изискванията на българското 
счетоводно законодателство;
б) вътрешен контрол, какъвто ръководството счете за необходим, за да даде 
възможност за изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени 
отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка;
в) за избора и прилагането на подходящи счетоводни политики;
г) за изготвянето на преценки и счетоводни приблизителни оценки, които са разумни 
и уместни, предвид обстоятелствата;
д) изготвянето на финансовия отчет, прилагайки принципа на действащото 
предприятие, освен в случаите, когато е неуместно да се предполага, че 
предприятието ще продължи да функционира;
е) поддържане на счетоводни регистри, които отразяват правилно и обясняват 
осъществените сделки и финансовото състояние на предприятието;
ж) запазване и защита на активите на предприятието и вземане на необходимите 
мерки с цел да гарантирате, че дейността на предприятието се изпълнява честно;



з] оценка на цялостното представяне, структурата и съдържанието на финансовия 
отчет, включително и оповестяванията, и преценка дали финансовият отчет отразява 
извършените сделки и настъпилите събития по достоверен начин.

27. Също така ръководството е отговорно за предоставяне на наше разположение, на 
цялата счетоводна и друга документация и информация, включително всички 
протоколи от решения на ръководството, информация от срещи и обяснения на 
ръководители и собствениците, които ние считаме за необходими за изпълнението на 
нашите задължения като одитори.

Невъзможност на ръководството да ни предостави посочената по-горе информация 
или достъп до лицата в Предприятието, може да стане причина за забавяне на нашия 
Доклад, модифициране на процедурите или дори прекратяване на Договора.

28. Помощта при изготвяне на финансовите отчети, не е съставна част от одита. Ние, 
обаче, по време на нашия одит на практика, обсъждаме счетоводната политика на 
предприятието с ръководството във всички проблемни области и ние може да 
предложим корекции за разглеждане. Ръководството ще бъде отговорно за прегледа и 
приемането на всички тези предложени корекции.

29. В предприятието Ви може да са определени, ръководни и други служители, които са 
упълномощени да действат от името на предприятието по въпросите на одита. В такъв 
случай следва да ни предоставите в писмен вид списъка на лицата и техните 
длъжности и отговорности. В отсъствието на такава идентификация от страна на 
предприятието, ние ще приемем, че цялото ръководството е отговорно и има 
правомощия да действа по въпросите на одита.

30. От особена важност за нашия ангажимент е предоставянето от предприятието в 
разумен срок на цялата информация и документация, която е свързана с одита, и 
всички въпроси създаващи несигурност, да са предоставени на нашето внимание.

31. Ръководството на Предприятието носи отговорност за осъществяването на надзор над 
процеса по финансово отчитане на Предприятието.

32. Лицата, натоварени с общо управление, когато е приложимо, носят отговорност за 
осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на Предприятието.

33. Финансовият одит не освобождава от отговорност ръководството на Предприятието за 
законосъобразността и целесъобразността на действията му през одитирания период, 
включително за изготвените от него финансови отчети и/или друга финансова или 
нефинансова информация, както и за контролната система на Предприятието (чл. 34 
отЗНФО).

Комуникация по въпроси на одита

34. Предприятието може да определи в писмен вид лицата, натоварени с управлението, на 
които ще бъдат докладвани проблемните въпроси възникнали при одита. В 
отсъствието на такава идентификация, ние ще определим съответното ниво на 
комуникация на базата на естеството на проблема, който се докладва.

35. Някои от тези въпроси, ще бъдат съобщени в устна форма и някои в писмена форма. 
Всички въпроси ще бъдат съобщени своевременно.

36. Одитът на финансовия отчет не е предназначен да идентифицира всички въпроси, 
които могат да бъдат свързани с лицата, натоварени с управление. Следователно 
нашия одит обикновено не идентифицира всички тези въпроси.

37. Нашата кореспонденция, която е от значение за управлението ще включва само тези 
одиторски въпроси от интерес за управлението, които достигат до нашето внимание в 
резултат на изпълнението на нашия одит.



Откриване на измами, грешки и неспазване на законовите и подзаконовите актове

38. Ръководството е отговорно за защитата на активите на предприятието, осигуряване на 
адекватен вътрешен финансов контрол, който да предотвратява и разкрива 
отклонения и несъответствия дължащи се на измами, грешки и нарушения на 
законодателството. Ние ще поддържаме отношението на професионален скептицизъм 
признавайки, че отклонения и несъответствия дължащи се на материални 
злоупотреби и измами, може да съществуват независимо от нашия минал опит. 
Въпреки това, поради тестовия характер и вътрешните ограничения, присъщи на 
един одит, заедно с присъщите ограничения на всяка счетоводна система и система за 
вътрешен контрол, съществува неизбежен риск, че някои отклонения и 
несъответствия от грешки, материални злоупотреби и измами, могат да останат 
неразкрити, особено когато е имало укриване чрез тайни споразумения, 
фалшификация и/или други незаконни действия. Нашият одит може да предостави 
само разумна, не абсолютна увереност, че финансовият отчет не съдържа съществени 
грешки и пропуски.

39. Ръководството също така носи отговорност да ни уведомява за всякакви установени 
или подозирани измами в предприятието, или да се уверят, че те са ни съобщени от 
трети страни.

40. Одиторските процедури са разработени с цел да ни предоставят разумна сигурност, че 
няма неустановени грешки или други неточности, в това число и измами, и други 
незаконни действия, които са съществени по отношение на финансовия отчет.

41. Одиторските тестове се уповават на извадки. Поради тази причина е възможно да не 
разкритият грешки или други неточности. Одитът може единствено да ни предостави 
разумна, но не и абсолютна, сигурност, че финансовите отчети не съдържат 
съществени пропуски и/или неточности.

4 2 . П роц едури те , к о н то  п р и л а гам е  п р и  и зв ъ р ш в а н е  на  проверката , са р а зрабо тен и  да 
предоставят ограничена сигурност по отношение на тези въпроси.

43. Ако ни стане известна информация, отнасяща се до случай на неспазване или 
подозирано неспазване на закони или нормативни разпоредби, включително измама, 
ние ще сведем тези въпроси до знанието на съответното ниво в йерархията на 
ръководството. Ако ни стане известна измама, включваща ръководството или 
служители, които играят важна роля във вътрешния контрол, ние ще докладваме този 
въпрос директно пред лицата, натоварени с общо управление. Ние ще комуникираме с 
лицата, натоварени с общо управление, въпроси, свързани с неспазването на законите 
и нормативните разпоредби, включително измама, които ни станат известни, освен 
ако те очевидно не носят последици или ако това е забранено от закон или нормативна 
разпоредба.

Изявления на ръководството

44. Като част от процеса на одита, ние ще изискваме от ръководството да ни потвърждава 
в писмена форма съществени аспекти за финансовите отчети, ако други достатъчно 
подходящи одиторски доказателства не се очаква да съществуват. Ние също ще 
поискаме потвърждение от ръководството за направените от него изявления по време 
на одита и че цялата важна и полезна информация е представена във финансовия 
отчет и на нашето внимание.

45. Като част от процеса на Одита, ние ще изискваме от Ръководството на Предприятието 
пълно сътрудничество от персонала по време на нашия Одит.

Назначаване на специалисти и експерти

46. При изпълнение на одиторския ангажимент могат да възникнат въпроси и/или казуси, 
които не са в нашата компетенция и/или правомощия. В случай, че подобни бъдат 
установени при извършване на проверката, ще обсъдим с Вас как всеки отделен въпрос 
и/или казус следва да бъде разрешен. Подобни въпроси и/или казуси могат да изискат



една от двете страни да назначи, квалифицирани в съответната област специалисти 
(експерти). Възнаграждението на тези специалисти/експерти не е включено в 
представеното от нас бюджетирано възнаграждение по този ангажимент.

Докладване на ръководството на предприятието

47. Всички въпроси и/или казуси, установени в резултат на одита, които са от съществено 
значение за всички лица с ръководни функции, ще Ви бъдат докладвани.

48. Част от тези въпроси и/или казуси ще бъдат комуникирани устно, а други - в писмен 
вид. Всички въпроси и/или казуси ще бъдат съобщени на и комуникирани 
заинтересованите страни своевременно.

4 9 . Етичният кодекс на професионалните счетоводители и професионални стандарти, 
изискват персонала ни да запази конфиденциалност, ограничавайки разкриването на 
определени въпроси и/или казуси, възникнали по време на одита, които са от 
съществено значение.

50. Одитът на финансовите отчети не цели да идентифицира всички въпроси и/или 
казуси, които могат да имат отношение към лицата с ръководни функции. Съответно, 
извършеният от нас одит, обикновено, не идентифицира всички подобни въпроси 
и/или казуси.

51. Ние ще комуникираме единствено тези въпроси и/или казуси, които биват от 
съществено значение за всички лица с ръководни функции, установени в резултат на 
извършения от нас одит.

52. Одитът не е предназначен да идентифицира всички съществени слабости в системите 
за вътрешен финансов контрол на предприятието. Въпреки това, когато считаме, че е 
целесъобразно, ще докладваме пред ръководството за значителни слабости в 
системите за вътрешен финансов контрол или други въпроси, идентифицирани по 
време на нашия одит и които, по наше мнение, изискват вниманието на ръководството.

53. Нашият преглед на системите за вътрешен финансов контрол се извършва само до 
степен, необходима да се изрази мнение по отношение на финансовите отчети на 
предприятието и затова нашите коментари или докладване по тези системи не следва 
задължително да бъдат разглеждани като изчерпателен списък на всички възможни 
слабости или необходими подобрения на вътрешния финансов контрол, или на 
оперативните процедури, които един по-подробен преглед би могъл да установи. Нещо 
повече, тези коментари и докладване са част от един постоянен диалог помежду ни и 
следователно, не е изискване да включват всеки въпрос, който е попаднал в обхвата на 
нашето внимание.

54. В хода на Одита, с Ръководството на Предприятието, ще бъдат комуникирани 
планираният обхват и време на изпълнение на ангажимента, идентифицираните 
значими рискове, съществените констатации, включващи: нашите виждания относно 
качествените аспекти на счетоводните практики в Предприятието, съществени 
трудности, ако има такива, писмените изявления, които ще изискваме и други 
съществени въпроси; както и нашата независимост и тази на Екипа, участващ в 
ангажимента.

55. Ние проверяваме нашата независимост преди поемане на ангажимента за Одит, за 
което е включено изявление в това Писмо за поемане на одиторски ангажимент. Ние 
наблюдаваме нашата независимост непрекъснато в хода на изпълнение на Одиторския 
ангажимент и при промяна на обстоятелствата, възникване на потенциални рискове 
от нарушаване на независимостта и/или на необходимост от предприемане на 
предпазни мерки въпросните се комуникират своевременно с Ръководството на 
Предприятието.

56. Комуникацията с Ръководството на Предприятието се извършва в писмена форма, по 
отношение на съществените констатации от Одита, съгласно професионалната ни 
преценка, както и във връзка с независимостта. Съответно обстоятелствата в това



отношение към момента са представени в това Писмо за поемане на одиторски 
ангажимент, а промени в обхвата, съдържанието и условията на тези области ще се 
комуникират писмено. Други въпроси, извън посочените, ще се комуникират писмено 
или устно, в зависимост, без да е изчерпателно: дали обсъждането им ще бъде 
включено в Одиторския доклад, дали са били разрешени адекватно, дали са 
комуникирани с Ръководството на Предприятието, дали са предмет на докладване, 
съгласно законови изисквания и други обстоятелства, съгласно професионалните ни 
преценка и задължения.

Докладване върху финансовите отчети и други изисквания за докладване

57. Одиторският доклад е наше правно задължение, като одитори и ще бъде изготвен и 
адресиран до собствениците на предприятието. Съгласно Международните одиторски 
стандарти, ангажиментите за одит на финансови отчети с общо предназначение 
завършват с издаване на одиторски доклад, съдържащ мнение доколко същите са 
изготвени, във всички съществени аспекти, в съответствие с приложимата обща рамка 
за финансово отчитане.

58. Одиторският доклад, ще описва елементите на финансовия отчет и приложимата обща 
рамка за финансово отчитане. Като минимум той ще съдържа параграфи за:

a) мнение върху одитирания финансов отчет;
b) база за негово изразяване;
c) раздел относно другата информация, ако такава е представена ведно с финансовия 

отчет;
d) отговорност на ръководството
e) отговорности на одитора;
f) раздел във връзка с други законови и регулаторни изисквания относно 

съответствието на другата информация, представена с финансовия отчет; спрямо 
законодателните изисквания;

59. В зависимост от обстоятелствата, одиторският доклад може да включва модификации 
в мнението и основания за това, при наличие на съществени и/или всеобхватни 
несъответствия и грешки, в резултат на ограничения в обхвата и/или несъгласия с 
ръководството, което, при индикации, ще бъде комуникирано своевременно с 
ръководството.

60. При наличие на съществена несигурност, свързана с предположението за действащо 
предприятие, която е адресирана и оповестена уместно, одиторският доклад може да 
включва отделен параграф в тази връзка, което ще бъде комуникирано своевременно с 
ръководството.

61. Извън посочените, при наличие на други обстоятелства, свързани с рамката за 
финансовата отчетност, оповестявания във финансовия отчет, които са от значение, 
както и други, които по наша преценка имат отношение към разбирането за одита, 
одиторският доклад може да включва съответно параграф за обръщане на внимание 
или параграф по други въпроси.

62. Съгласно българското законодателство, ние имаме задължения във връзка с 
предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ние ще 
прегледаме информацията, с която вече разполагаме и (освен ако вече не сме го 
направили) ще ви уведомим отделно относно характера на тези наши задължения, 
като същевременно ще поискаме допълнителна информация и документи, които са 
необходими. Моля да имате предвид, че ние не бихме могли да ви предоставим 
Услугите преди всички задължителни процедури да бъдат приключени.

Възнаграждение

63. Нашето възнаграждение е базирано на времето, необходимо за ангажимента, степента 
на отговорност и категорията на персонала включен в изпълнение на ангажимента. 
Възнаграждението не включва данък върху добавената стойност.



64. а) За извършването на услугата по настоящия ангажимент са необходими 70 работни 
одиторски часа, при цена на 1 работен одиторски час 50,00 /петдесет/ лева без ДДС. 
Възнаграждението определено на тази база е в размер на 3 500,00 /три хиляди и 
петстотин/ лева без ДДС общо.

б) Плащането се извършва по следния начин:

Авансово до 10 дни след датата на подписване на настоящето писмо 40% от 
договорената цена - левовата равностойност на 1 400,00 /хиляда и четиристотин/ лева 
без ДДС.

Окончателно разплащане - в тридесет дневен срок от предаване на одиторския доклад 
върху консолидирания финансов отчет и годишните доклади за 2021

г., от Одиторското дружество на предприятието.

65. Възнаграждението е платимо в брой или по сметка в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, BIC код 
BPBIBGSF, IBAN: BG63BPBI79401065532701.

66. Възнаграждението е дължимо, независимо от вида на изразеното мнение на одитора в 
одиторските доклади за финансовите отчети.

67. Възнаграждението е определено в подписания договор за одит.

68. Одиторското дружество има право на възнаграждение, съобразно положения труд, ако 
изпълнението на услугата стане невъзможно изцяло или частично, в следствие на 
негодността на предоставената му информация от документи, съставени в отклонение 
на действащите нормативни актове или при поставени ограничения от страна на 
ПРЕДПРИЯТИЕТО, касаещи исканата информация, както и при отказ от предоставяне 
на информация.

69. Ние очакваме пълно сътрудничество от Вашия персонал по време на нашия одит.

Срок за изпълнение на Одиторския ангажимент

70. Срокът за изпълнение на Одиторския ангажимент е 20.04.2022.

71. Предприятието представя на одитора консолидирания финансов отчет, 
представително писмо и консолидиран доклад за дейността в срок до 06.04.2022г.

Друга информация, съпътстваща финансовите отчети на предприятието:

72. Предприятието следва да ни предостави последния си проект на годишния доклад за 
дейността или списък на документите, придружаващи финансовия отчет, преди 
тяхното издаване и публикуване и, преди датата на нашия Доклад, за да извършим 
процедури, необходими за нашия одит. Ръководството носи отговорност за 
изготвянето на другата информация, съпътстваща финансовия отчет на 
предприятието, като годишен доклад за дейността или други документи съгласно 
списък на документи, както и за осигуряване на това, че тази друга информация не 
съдържа съществени неправилни докладвания. Ние ще прочетем годишния доклад за 
дейността и другите документи, придружаващи финансовия отчет, ако има такива, и 
по този начин ще преценим дали другата информация е в съществено несъответствие с 
годишния финансов отчет или нашите познания, придобити по време на одита или 
изглежда, че съдържа съществени неправилни докладвания. Ние сме задължени да 
прочетем и да вземем под внимание годишния доклад за дейността и другите 
документи, придружаващи финансовия отчет, ако има такива.



73. Ако идентифицираме, че е налице съществено несъответствие (или ни стане известно, 
че другата информация изглежда да има съществени неправилни докладвания), ние 
ще информираме ръководството, доколкото това е уместно. В случай, че преценим, че е 
налице съществено несъответствие в другата информация, което не е коригирано, ние 
ще предприемем действия, каквито счетем за подходящи, включително оповестяване 
на същественото несъответствие в нашия одиторски доклад, когато е идентифицирано 
преди датата на доклада.

Ограничение за разпространение

74. Всеки Доклад, информация, препоръка или друго съдържание в доклади, презентации 
или друга комуникация, която предоставяме съгласно този договор, различни от 
клиентска информация, са само за ваша вътрешна употреба (която трябва да 
съответства на целите на конкретните Услуги), включително получателя на 
Комуникацията.

75. Вие нямате право да разкривате каквато и да е Комуникация (или част или обобщение 
на каквато и да е Комуникация) или да реферирате към някой от нас, с изключение на:

(a) одиторския доклад, в случай на задължителен законов одит;

(b) на вашите адвокати (при условие на тези ограничения за разкриване), които 
могат да я преглеждат само във връзка със съвет, отнасящ се към Услугите;

(c) доколкото това се изисква от закона и само за целите на закона (като вие 
своевременно ще ни информирате за съответното законово изискване 
доколкото това ви е разрешено);

(d) на други лица (включително ваши свързани лица), след нашето предварително 
писмено съгласие, които могат да я ползват само в рамките на това, за което сме 
дали съгласието си .

В случаите, в които ви е разрешено да разкриете каквато и да е Комуникация (или 
част от нея), вие не можете да я променяте, редактирате или изменяте от формата, в 
която ви е била предоставена от нас.

Други въпроси

76. Съгласно българското законодателство, ние имаме задължения във връзка с 
предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ние ще 
прегледаме информацията, с която вече разполагаме и (освен ако вече не сме го 
направили) ще ви уведомим отделно относно характера на тези наши задължения, 
като същевременно ще поискаме допълнителна информация и документи, които са 
необходими. Моля да имате предвид, че ние не бихме могли да ви предоставим 
Услугите преди всички задължителни процедури да бъдат приключени.

77. Това писмо за поемане на ангажимент влиза в сила считано от г

Високо оценяваме възможността да бъдем полезни на предприятието. В случай, че настоящия 
Договор отразява точно условията, при които предприятието е приело да ни ангажира, моля, 
подпишете в предвиденото по-долу поле от името на предприятието и ни върнете един 
екземпляр от него.

С уважение



Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД 

Управител: Димитрина Захаринова

*ахариновГн^КСиа ООД
Потвърждаване и приемане

Любомир Любчов Пенев, в качеството си на законен представител на "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"" ЕАД, 
заявявам, че се запознахме изцяло и подробно с това Писмо за поемане на одиторски 
ангажимент и приемаме условията в него, относно Одиторския ангажимент, като 
потвърждаваме нашата отговорност и ангажименти във връзка с Одита.

Направихме преглед на параграфи от 1 до 77 от настоящото писмо и сме съгласни с реда и 
условията в него, относно ангажимента, като потвърждаваме нашата отговорност в това 
отношение.

Потвърдено и одобрено

петентен ръКоводител/и/

За и от името на: ''УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТА ЗА ОДИТ И ПРЕГЛЕД 

Независимост

1. Потвърждаваме, че доколкото ни е известно, към настоящия момент отговаряме на 
условията за независимост, заложени в Етичния Кодекс за Професионалните 
Счетоводители („Кодексът"), изискванията на Закона за независимия финансов одит 
във връзка с одита на финансовия отчет. Ние сме разгледали нашата независимост 
преди поемане на одита и докладваме, че предприятието като цяло, както и членовете 
на екипа по ангажимента, включително служителите, специалистите и експертите - 
вътрешни и външни са спазили всички изисквания по отношение на независимостта.

2. Наблюдението над независимостта продължава през целия период на ангажимента. В 
случай на възникване на заплахи за нашата независимост, същите ще бъдат оценени и 
ще бъдат предприети адекватни предпазни мерки, създадени в рамките на професията 
и нормативната уредба, в собствените системи и процедури на фирмата, и/или в 
предприятието, като това ще бъде комуникирано своевременно с ръководството и 
други отговорни лица.

3. Кодексът включва специфични ограничения върху взаимоотношенията, които могат 
да съществуват между одитираното предприятие и неговите одитори. За да ни 
помогнете за изпълнението на изискванията на Кодекса за независимост и до 
степента, позволена от закона и регулациите, ние Вие молим да обсъдите с нас:

а/предоставянето на услуги, предлагани от „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД, преди да 
извършване или приемане на услугата;
б/бъдещи възможности за заетост на всички настоящи и бивши партньори или 
служители на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД, преди започване на официални 
обсъждания за наемане на настоящи и бивши партньори или служители.

4. В случай , че п о и ска те  да Ви  п р ед о став и м  д р у ги  у слу ги , ние  щ о сс радвам е  да Ви  ги  
предоставим, при условие, че нашата независимост не е застрашена. Във връзка с 
искане за предоставяне на услуги, несвързани с одита, това ще бъде отговорност на 
директорите и ръководството, които следва да гарантират че те:

• вземат всички управленски решения и изпълняват всички управленски функции;
• ще определят компетентен служител, за да наблюдава услугите;
• да оцени адекватността и резултатите от извършените услуги; и
• поема отговорност за резултатите от услугите.

Конфликт на интереси

5. Към датата на това писмо не са ни известни обстоятелства относно следните:

i) пряка конкуренция между „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД и Вашето предприятие;
п) преки конкуренти на предприятието, с които сте в конфликт и които са наши клиенти;
iii) лица, наши клиенти, с които предприятието е в спор, които могат да доведат до 

конфликт на интереси във връзка с ангажимента за одит.

6. Запазваме си правото, при изпълнение на ангажимента ни към Вас, да предоставяме 
услуги на други клиенти, чиито интерес би могъл да се конкурира с Вашия или е, или 
би могъл да бъде, неблагоприятен за Вас. Потвърждаваме, ще Ви уведомим незабавно, 
в случай, че установим какъвто и да е конфликт на интереси, в който участваме и който 
Ви засяга.

7. Ние предоставяме услуги - независим одит на финансови отчети на дружества, 
опериращи във вашия бизнес сектор. С подписването на настоящето писмо, Вие 
потвърждавате, че сте уведомени за това обстоятелство, давате съгласие да действаме 
по този начин и нямате допълнителни изисквания към нас. В случай на потенциален 
конфликт на интереси, ние ще Ви информираме писмено за това обстоятелство.



8. В случай, че възникне конфликт на интереси между два, или повече клиента, или при 
предоставянето на повече от една услуги на даден клиент, ще вземем всички 
необходими мерки за отстраняване конфликта. При разрешаването на подобен 
конфликт, ще спазим изискванията на Етичния Кодекс на професионалните 
счетоводители.

Конфиденциалност и защита на личните данни

9. Ние спазваме професионални стандарти за конфиденциалност и ще третираме 
информацията, която се отнася до Вас, предоставена ни от Вас или от Ваше име 
(„Клиентска Информация"), така както е предвидено в Етичния кодекс на 
Международната федерация на счетоводителите, точка 140.

10. Работните документи и файлове за този Одиторски ангажимент, създадени от нас, 
включително електронни файлове са наша собственост.

11. Информацията, получена от нас по време на Одита, извършен в съответствие с МОС, е 
предмет на строги изисквания по отношение на конфиденциалността й. Ние няма да 
оповестяваме подобна информация на трети лица, освен ако не сме задължени от 
закона, от професионалните стандарти, или по Ваше изрично писмено искане.

12. Подписвайки Писмото за поемане на одиторски ангажимент, Вие потвърждавате, че 
разбирате и приемате, че ако бъде изискано одиторското ни досие, изготвено в 
резултат на извършения Одит, то ще бъде предоставено на проверяващия орган. Тъй 
като същите строги правила за конфиденциалност са приложим от нас, като Ваш 
одитор, те се прилагат и при подобни проверки.

13. Използваните в този раздел понятия имат значението, определено в Регламент (ЕС) 
2016/679.

14. С оглед възложената работа и при необходимост Предприятието предоставя на 
Одиторското дружество лични данни на различни субекти на данни, по отношение на 
които Одиторското дружество е обработващ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, в 
обема и за целите на Одита.

15. Предприятието и Одиторското дружество се задължават:

15.1. да спазват и да си сътрудничат при спазването на действащото законодателство в 
областта на защитата на личните данни.

15.2. своевременно да се уведомяват, ако се нуждаят от съдействие една на друга като 
указват в какво се състои исканото съдействие и допълнително уговарят 
условията за предоставянето му.

16. Предприятието и Одиторското дружество носят отговорност в собствено качество за 
изпълнението на задълженията си за защита на личните данни, както и за действията 
и бездействията на избраните от нея подизпълнители и обработващи лични данни.

17. За целите на Одита, в качеството си на обработващ на лични данни, Одиторското 
дружество се задължава да обработва получените от Предприятието лични данни 
добросъвестно и законосъобразно.

18. Предприятието е съгласно и предоставя исканата информация на облачното 
пространство изградено съгласно изискванията GDPR

19. Одиторското дружество декларира, че:

19.1. в съответствие с изискванията на действащото законодателство относно 
независимия финансов одит, Одиторското дружество е задължено да съхранява 
всички данни и документи, обосноваващи посоченото в Одиторския доклад, в 
това число и съдържащите се в тях лични данни;

19.2. документите, предоставени за целите на Одита, и съдържащите се в тях лични 
данни, могат да бъдат проверени като част от програмите за контрол на 
качеството на извършваните одиторски услуги от Комисията за публичен надзор



над регистрираните одитори, както и от одиторите на Nexia International, спрямо 
които проверяващи са приложими правилата за конфиденциалност и защита на 
личните данни, установени по отношение на Одиторското дружество.

19.3. е създал подходяща организация и бизнес процеси, които да позволяват 
ограничаване на достъпа до личните данни единствено и само до тези лица, 
които имат нужда да знаят и/или да имат достъп до съответните личните данни, 
доколкото е необходимо за целите на Одита.

20. Одиторското дружество се задължава да обработва личните данни при прилагане на 
подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на ниво на сигурност, 
съобразено с рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на 
физическите лица с оглед на естеството, обхвата, контекста и целите на 
обработването.Прилаганите от Одитроското дружество технически и организационни 
мерки са съобразени с рисковете от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или 
обработени по друг начин лични данни.

21. Одиторското дружество се задължава да спазва поверителност при обработването на 
личните данни и да не разкрива същите на трети лица, освен при спазване на 
изискванията на законодателството в областта на защитата на личните 
данни.Изискването за поверителност остава в сила и след приключване на Одиторския 
ангажимент.

21.1.Одиторското дружество гарантира, че лицата, оправомощени от него да 
обработват лични данни, са поели ангажимент за поверителност, освен ако са 
задължени по закон да спазват поверителност, като изискването за 
поверителност на данните се прилага и за подизпълнителите и обработващите 
лични данни, ангажирани от Одиторското дружество.

22. Предприятието се задължава да представя на Одиторското дружество лични данни, 
които са точни, актуални, подходящи, свързани със и ограничени до необходимото с 
оглед възложената работа, но без това да влияе върху целта, обхвата и принципите на 
независимия финансов одит.

23. Одиторското дружество се задължава да обработва личните данни за срок, който е не 
по-дълъг от необходимия за изпълнение на Одиторския ангажимент и за защита на 
правата и свободите на субектите на данни.

24. Одиторското дружество декларира, че съхранява одиторската документация и 
респективно съдържащите се в нея лични данни за срок от 5 години от датата на 
Одиторския доклад в изпълнение на законовото си задължение по чл. 31, ал. 1, т. 10 от 
ЗНФО, като след изтичане на срока на съхранение или отпадане на основанието за 
обработване на личните данни Одитрското дружество унищожава предоставените му 
от Предприятието лични данни.

25. С оглед на изпълнявания Одиторски ангажимент, всяка от страните се задължава, при 
поискване от другата страна, да оказва съдействие в разумна степен, за да се отговаря 
на искания на субекти на данни, при спазване на изискванията на действащото 
законодателство в областта на защита на личните данни. Това се отнася за случаите, 
когато къмстраната е отправено искане на субекта на данните за упражняване на 
правата му по Регламент (ЕС) 2016/679.

26. Одиторското дружество декларира, че когато действа единствено като обработващ 
лични данни, ще действа съгласно изричните писмени указания на Предприятието, 
при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на защита на 
личните данни.



Представяне на одитиран финансов отчет

27. Потвърждаваме съгласието си предприятието да публикува, на хартиен носител, копие 
на одитирания финансов отчет и одиторския доклад. Също така потвърждаваме 
съгласието си предприятието да публикува, в електронен формат, одитирания 
финансов отчет и одиторския доклад в интернет страницата си.

28. По реда и начина предвидени в действащото законодателство, предприятието може да 
публикува или възпроизвежда нашият одиторски доклад в печатна форма /копие/ или 
електронен формат /сканиран документ/ само заедно с финансовия отчет и другата 
информация представена заедно с финансовия отчет, върху която сме изразили 
мнение в одиторския доклад.

29. В случай, че предприятието има намерение да публикува или възпроизведе по какъвто 
и да било друг начин или заедно с други документи одиторския доклад и/или да 
използва нашето име в документ, съдържащ друга информация, като допълнение към 
одитирания финансов отчет, предприятието е длъжно да поиска съгласието ни.

30. Прегледът на контрола върху публикуването на одитираната финансова информация е 
извън обхвата на одита на финансовия отчет. Отговорността за публикуването и 
електронното представяне на финансовите отчети е на ръководството.

Информация, публикувана с финансовите отчети

31. С оглед спазването на други правни и регулаторни изисквания, съгласно българското 
счетоводно законодателство ние имаме отговорност, съгласно чл. 37 (6) от Закона за 
счетоводството за изразяване на становище относно годишния доклад и декларациите 
по Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България, в т.ч.:
Доклад за дейността включително изискуемата информация по чл. 100(н], ал. 7, т. 2 от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа.;
Декларация за корпоративно управление;
Нефинансова декларация;
Доклад за плащанията към правителствата.

32. На основание на това ние изискваме тази друга информация да ни бъде представена за 
преглед заедно с финансовия отчет.

33. Ние ще изискаме от вас информация в писмена форма кой документ или кои 
документи ще съставляват друга информация, която ръководството е задължено по 
закон или възнамерява да публикува заедно с финансовите отчети на предприятието 
за одитирания период, както и планирания от предприятието начин и срокове за 
публикуването на този документ или документи. Информацията следва да ни бъде 
предоставена заедно с проекта на финансовите отчети.

34. Ние ще изискаме от вас документ, включващ формално одобрение от ръководството на 
предприятието на отделните документи, представляващи друга информация, при 
предоставянето им в окончателен вариант на одитора.

35. С оглед подпомагане при разглеждането на друга информация, която ще бъде 
публикувана с финансовите отчети, ние изискваме навременен преглед на всички 
документи и изявления, финансова и друга информация, която ще бъде публикувана с 
финансовите отчети. Ние ще трябва да се уверим, че информацията е съобразена с 
одитираните финансови отчети.

36. Ние не поемаме задължение да извършваме процедури, за да потвърдим такава друга 
информация, като част нашия одит.

37. Също така, любезно изискваме, към всеки документ, съдържащ одитирания финансов 
отчет и удостоверяващ, че финансовият отчет е одитиран, да бъде приложен и 
одиторският доклад.



Контрол на качеството

38. Работните документи и файлове за този ангажимент, създадени от нас, включително 
електронни файлове са наша собственост.

39. Информацията, получена от нас по време на одиторската проверка, извършена в 
съответствие с Международните одиторски стандарти, е предмет на строги 
изисквания по отношение на конфиденциалността й. Ние няма да оповестяваме 
подобна информация на трети страни, освен ако не сме задължени, или не сме 
упълномощени от закона, или от професионалните стандарти, или от Вас (с писменото 
Ви съгласие).

40. Въпреки това е възможно да бъде направена проверка на одиторските ни досиета, като 
част от програмата за контрол върху качеството, изпълнявана от Комисията за 
финансов надзор над регистрираните одитори, която следи прилагането на 
професионалните стандарти от членовете на ИДЕС, и като част от програмите на NEXIA 
INTERNATIONAL, за контрол върху качеството на извършваните одит услуги - 
програми, целящи да следят качеството на одитите, извършени от дружествата, 
членове на NEXIA INTERNATIONAL.

41. Подписвайки настоящото, Вие потвърждавате, че разбирате и приемате, че ако бъде 
изискано одиторското ни досие, изготвено в резултат на извършения одит, то ще бъде 
предоставено на проверяващия орган, както е упоменато в предходната точка. Тъй 
като същите строги правила за конфиденциалност са приложим от нас, като Ваш 
одитор, те се прилагат и при подобни проверки.

Отговорността на одиторите, след издаване на одиторския доклад

42. След издаване на нашия доклад, ние нямаме пряка отговорност във връзка с 
финансовите отчети за същата финансова година. Все пак, ние очакваме, че 
ръководството ще ни информира за всяко съществено събитие, настъпило след това, 
което би оказало влияние върху финансовите отчети.

Интернет комуникация

43. По време на ангажимента, ние можем да общуваме с предприятието по електронен 
път. Въпреки това, електронното предаване на информация не може гарантирано да 
бъде сигурно, безгрешно или свободно от вируси и такава информация може да бъде 
изключена, повредена, загубена, унищожена, да пристигне със закъснение или в 
непълен вид, или с други думи не е безопасно за употреба. Ние не поемаме отговорност 
за произтичащи проблеми от или във връзка с прехвърлянето на информация на 
предприятието чрез електронните комуникации.

Потвърждение, приемане и прекратяване

44. Това писмо ще бъде в сила за следващите години, освен ако се прекрати, измени или 
замени.

45. Ангажиментът ще бъде потвърден при подписване на писмото на определеното за това 
място и връщането му на нас. Одитът ще бъде проведен на база на това, че 
ръководството потвърждава и разбира своята отговорност по отношение на 
финансовото отчитане в предприятието и във връзка с този ангажимент.

46. Ако се установи от съд или от друг компетентен орган невалидността, 
неприложимостта, или изпълнието на някое от условията на това писмо, тези 
разпоредби няма да засягат останалите разпоредби на настоящото писмо за 
ангажимент, както и всички разпоредби, незасегнати от такава невалидност или 
неприложимост, остават в пълна сила. Страните се договарят да се опитват да заместят 
всички невалидни или неприложими разпоредби с валидни или изпълними 
разпоредби, с което да се постигнат възможно в най-голяма степен целите на 
невалидните или неприложими разпоредби.



Приложим закон

47. Това писмо за ангажимент се регулира от, и тълкува в съответствие със законите на 
Република България.

48. Страните ще направят всички разумни усилия за уреждане по взаимно съгласие 
помежду си на всякакви спорове или различия, произтичащи от този ангажимент. В 
случай на невъзможност за уреждане на такива спорове или различия, те ще се отнасят 
за решаване в компетентния съд.

Цялостната договореност между страните относно изпълнението на Одиторския 
ангажимент включва това Писмо за поемане на одиторски ангажимент. Общите условия за 
изпълнение на одиторски ангажимент, както и всички Приложения и допълнителни 
писмени споразумения, за които страните постигнат съгласие. Всички дефиниции и 
съкращения в Общите условия за изпълнение на одиторски ангажимент се приложими и в 
това Писмо за поемане на одиторски ангажимент.

При противоречие на текстовете между Общите условия за изпълнение на одиторски 
ангажимент и Писмото за поемане на одиторски ангажимент приоритет има Писмото за 
поемане на одиторски ангажимент.

Това Писмо за поемане на одиторски ангажимент, ведно с приложенията към него, е 
изготвено и подписано в два еднообразни екземпляра, по един за „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” 
ООД и за Предприятието.




