
ДО
Председателя на Софийска адвокатска колегия
Софийски адвокатски съвет

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
„Обединение на свободните адвокати“
гр. София, бул. „Васил Левски“ 38, ет.2

ОТНОСНО
Покана за оферти  за извършване на независим финансов
одит  на  Софийска  адвокатска  колегия  за  периода  от
01.01.2015 г. до 31.12.2020 г.

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми членове на Софийски адвокатски съвет,

На 28.01.2021 г.  се установи, че на сайта на Софийската адвокатска колегия (САК) е
публикувано  съобщение,  с  покана  за  представяне  на  оферти  от  одитори  и  одиторски
дружества, с оглед извършване на независим финансов одит на САК за периода от 01.01.2015
г. до 31.12.2020 г. В съобщението е посочено, че решение за извършване на посочения одит
е прието на заседание на Софийски адвокатски съвет (САдвС), проведено на 19.01.2021 г. В
съобщението  е  определен  срок  за  подаване  на  оферти  –  до  16  ч.  на  01.02.2021  г.
/понеделник/.

На първо място, приветстваме решението за извършване на независим финансов одит
на САК за посочения период. Считаме, че всяка форма на независим контрол и публичност е
нужна и важна за повишаване на доверието в дейността на органите на адвокатурата.

Същевременно, за нас поражда притеснение начинът, по който е отправена поканата
до одитори и одиторски фирми. От една страна, доколкото е известно, тази покана е обявена
единствено на сайта на САК, което несъмнено стеснява неимоверно кръгът на лицата, които
биха узнали за възможността да подадат оферта и да участват в одита. Ограничаването на
кръга  на  лицата,  които  ще  узнаят  за  възможността  да  подадат  оферта  в  голяма  степен
подкопава самата идея за независим одит. Явно само одитори и одиторски фирми, на които
изрично  е  казано  да  видят  поканата,  ще  се  запознаят  с  нея,  което  създава  усещане  за
предрешеност на избора. Това, в голяма степен поставя под съмнение и „независмостта“ на
одита, който ще бъде извършен.

Наред  с  горното,  още  по-сериозен  проблем,  който  подкопава  принципно  доброто
решение за извършване на независим одит, е изключително краткият срок за подаване на
оферти – до 16 ч. на 01.02.2021 г. /понеделник/. От момента на обявяване на съобщението
на сайта на САК – 27.01.2021 г., до края на срока за подаване на оферти има едва три работни
дни.  Това  допълнително  подсилва  горепосочените  съмнения,  защото  дори  и  одитор/
одиторска фирма, на която не е изрично казано да подаде оферта,  да е видяла случайно
съобщението, едва ли може разумно да се очаква да подготви и подаде такава оферта в такъв
кратък срок. 
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Предвид горните съображения, предлагаме да бъде прието решение, съобщението, с
което се отправя покана за представяне на оферти до одитори и одиторски фирми, с оглед
извършване на независим финансов одит на САК за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2020 г.,
да бъде разгласено по подходящ начин, така че да достигне до максимално голям кръг лица.
Наред с и независимо от това, предлагаме да бъде прието решение, с което да бъде удължен
срокът  за  подаване  на  оферти  за  извършване  на  така  планирания  одит,  за  да  се  даде
възможност  на  максимален  брой  лица  да  подадат  своите  оферти.  Считаме,  че  тези
предложения са в интерес на колегията. Считаме, освен това, че няма никакви съображения
от  интерес  на  колегията,  които  да  препятстват  определянето  на  по-подходящ  начин  на
разгласяване на поканата и определянето на по-продължителен срок за подаване на оферти
по тази покана. При всички положения срок  от три работни дни,  и при този начин на
разгласяване, е неуместен.

Моля отговорът на подаденото заявление и на поставените въпроси да бъдат изпратени
на адреса на СНЦОП „Обединение на свободните адвокати": гр. София, бул. „Васил Левски“
№ 38, ет.2, както и на имейла на сдружението.

28.01.2021 г. С почит : 
гр. София Емил А. Георгиев – Председател на УС

Tel. +359 887 678 190; E -mail: info@osabg.org
Floor 2 at 38  Vassil Levski Blvd., Sofia, 1142

2


		2021-01-28T20:01:34+0200
	Emil Alexandrov Georgiev




