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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

НА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ"АД 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Стоян Стойчев Стоев - Председател на 

одитния комитет на "Балканкар ЗАРЯ"АД 

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН 

ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА 2011 Г. 

уважаеми дами и господа, 

Съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за счетоводството годишните 

счетоводни отчети на акционерните дружества подлежат на независим финансов одит 

от регистрирани одитори. Съгласно чл. 9 от Закона за независимия финансов одит 

заверката на финансовия отчет се извършва от дипломиран експерт-счетоводител като 

физическо лице или чрез негово предприятие или от специализирано одиторско 

предприятие с посочване на дипломирания експерт-счетоводител, отговорен за 

извършване на независимия финанасов одит. Изискването за извършване на одит е с 

цел да се гарантира на акционерите и на другите потребители на финансови отчети, че 

същите са изготвени в съответствие с принципите и правилата на водене на 

счетоводство съгласно българското законодателство. 

Постъпило е предложение от "Нинов и Турмачки - Одит и консултинг" ООД 

- специализирано одиторско предприятие, , пререгистрирано в Агенция по вписванията 

- Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев 

Нинов -- притежаващ диплома NQ 0233 и Веселин Николов Турмачки - притежаващ 

диплома NQ 0372 за извършване на независим финансов одит на "Балканкар ЗАРЯ"АД. 

Заверката ще се извърши от Антонин Георгиев Нинов- дипломиран експерт 
счетоводител - притежаващ диплома NQ 0233, и Веселин Николов Турмачки 
дипломиран експерт - счетоводител, притежаващ диплома NQ 0372, дипломиран 

експерт-счетоводител. Предложената цена е 6 000.00 (Шест хиляди) лева без включен 

ДДС. 

Съгласно условията на офертата ",Нинов и Турмачки - Одит и консултинг" ООД 

специализирано одиторско предприятие, , пререгистрирано в Агенция по вписванията 
Търговски регистър с БИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев Нинов 

- притежаващ диплома N2 0233 и Веселин Николов Турмачки - притежаващ диплома N2 
0372, ще извърши одиторска проверка и заверка, в съответсвие с Международните 

одиторски стандарти, на консолидирания и неконсолидирания финансов отчет на 

дружеството за 2011 Г., съставен в съответствие с международните стандарти за 

финансова отчетност. 

Съгласно чл. 22а от Закона за счетодството, предприятията - акционерни дружества 

изготвят и представят годишните си финансови отчети на база на международни 

стандарти за финансови отчети, утвърдени от Министерски съвет. В тази връзка и на 

основание чл. 221, 1'.6 от ТЗ, чл. 38 от Закона за счетоводството Одитния комитет на 



----------

"Балканкар ЗАРЯ"АД възлага на "Нинов и Турмачки - Одит и консултинг" ООД 

- специализирано одиторско предприятие, , пререгистрирано в Агенция по вписванията 

- Търговски регистър с ЕИК 121514454, в което съдружници са Антонин Георгиев 

Нинов -- притежаващ диплома N2 0233 и Веселин Николов Турмачки - притежаващ 

диплома N2 0372, извършването на независим финансов одит на консолидирания и 

неконсолидирания финансов отче на дружест ото за 2011 г. 

Стоян Стоев
!Председател на Одитния комитет на "Балканкар ЗАРЯ"АД I 


