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Проект на договор! 

 

Д О Г О В О Р  
 

Днес, ..............2014 г., в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1  от ЗОП, във 

връзка с утвърден протокол № ............/2014г. от ..................................... за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет ".......................................................”, се 

сключи настоящия договор между: 

 

“Ситигаз България” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н 

“Връбница”, ул. “Адам Мицкевич” № 4, вписано в Търговския регистър на Агенцията 

по вписванията, с ЕИК 131285259, представлявано от Бруно Тани - Изпълнителен 

директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ (ЗАСТРАХОВАН), от една 

страна, 

 

и 

 

“..........................................”, със седалище и адрес на 

управление.............................................., вписано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията, с ЕИК................................. представлявано от 

.............................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

(ЗАСТРАХОВАТЕЛ) от друга страна, 

 

като страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши 

одит на годишния финансов отчет на ”Ситигаз България” ЕАД за 2014 и 2015г.,  в 

съответствие с МСФО - приети от ЕС и по отношение на груповия пакет за 

консолидационни цели. 

(2) Извършеният одит изразява независимо одиторско мнение относно 

достоверното представяне във всички аспекти на същественост при осъществяване на 

дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и включва извършване на процедури и формиране на 

констатации (потвърждения), че отчетените разходи, описани във финансовия отчет по 

договора, са действително извършени, точни и допустими.  

Чл. 2. Независимото одиторско мнение се представя във формата на Доклад за 

фактически констатации, включващ: 

1. Информация за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, цел, период, предвидени 

дейности, предвидени разходи и др.; 

2. Изпълнени процедури и фактически констатации за потвърждаване на 

допустимостта на разходите, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във финансовия отчет. 

а) Общи процедури:  

- Съответствие на финансовия отчет – приложени процедури и констатации; 

- Съответствие на воденето на счетоводството – приложени процедури и 

констатации; 

- Съответствие на информацията от счетоводната система с показателите на 

финансовия отчет – приложени процедури и констатации; 
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б) Съгласуваност на разходите и аналитичен преглед – приложени процедури и 

констатации; 

в) Потвърждаване на разходите - приложени процедури и констатации; 

 

 

ІІ. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ 

 

Чл. 3. ОДИТОРЪТ, потвърждава пред  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че отговаря на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за професионален опит и квалификация и притежава 

необходимите кадри и материално-техническа база, както и че приема да изпълни 

възложеното с предмета на договора, качествено и съобразно условията и сроковете, 

залегнали в него. 

 

ІІІ. СРОКОВЕ И ДОКЛАД 

 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

окончателния годишен финансов отчет.  

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва  да представи: работен вариант на одиторските 

доклади  до  28.02. на годината следваща одитирания период. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва  да представи: окончателен одиторския доклад до 

28.02. на годината следваща одитирания период. 

 

ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.7. (1) Цената за изпълнение предмета на договора е в размер на .............. лева 

( …………… ) без включен ДДС, ДДС в размер на ......... лева ( …………….. ) или общо: 

................... лева (......... ........ ) с включен ДДС, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор. 

(2) Договорената цена за извършване на услугата – предмет на настоящия 

договор е окончателна и не подлежи на промяна, освен при наличие на обстоятелства 

по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

(3) Уговорената цена включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

извършване на услугата. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението както 

следва: 

 .......................... 

Чл.9. Плащанията по чл.8. от настоящия договор се извършват срещу издадени 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчни фактури за дължимите суми, в срок ..........................   

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

10.1. Да осигури на своя територия нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.2. Да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за успешното 

извършване на одита. 

10.3. Да осигури съдействието на всички служебни лица при изпълнението на 

възложената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, както и да осигури добросъвестно и 

своевременно изготвяне на необходимите допълнителни справки, искани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в определения от него срок. 
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10.4. Да не накърнява дълга на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да упражнява дейността си по съвест и 

разум. 

10.5. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението в срокове и размери определени 

с настоящия договор. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

11.1. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ докладите от извършения одит, които следва да 

бъде изготвен в съответствие, в обхват, в срок и при условия, посочени в настоящия 

договор и в съотношение с Международните стандарти за одиция.                    

11.2. Да бъде текущо информирано за хода на проверката. 

11.3. Да поска съвместно обсъждане на констатациите и забележките, направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да предложи или да приеме корекции. 

 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.12.    ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

12.1. Да извърши договорения одит на годишния финансов отчет, на „Ситигаз 

България” ЕАД за 2014-2015г., в съответствие с МСФО - приети от ЕС, в обхват и в 

срокове посочени в настоящия договор. Съобразно приетия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

работен график (ако има такъв); 

12.2. Да представи в определения за това срок доклади по чл.4 и 6 от договора. 

 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

13.1. Да извършва необходимите по негова преценка проверки, удостоверяващи 

законосъобразността и достоверността на съдържащата се в годишния финансов отчет 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация. 

13.2. Да даде независима оценка на годишния финансов отчет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

мотивира действията си по заверката или отказа от заверката. 

13.3. Да изисква необходимата му информация и да изисква в определен срок 

изготвянето на допълнителна такава. 

 

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.14. За обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

уговорените за това срокове по Договора, същият се задължава да представи гаранция 

за изпълнението му в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията се представя 

при подписването на договора. 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

едномесечен срок от представянето на доклада по чл.6. от договора. 

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

при неизпълнение от негова страна на някое от задълженията му по този договор, в 

установения за това задължение срок. 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през 

което сумата по гаранцията законно е престояла при него. 

 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 
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Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за законосъобразността на своите 

действия, съгласно действуващите нормативни актове. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за коректността и 

достоверността на информацията в първичните и други счетоводни документи, въз 

основа на които е изготвен годишния финансов отчет, целесъобразността и 

достоверността на стопанските операции осъществени от него и за информацията в 

годишния финансов отчет. 

Чл.20. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не предаде доклада в уговорения срок, същият 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 0.5% от уговореното 

възнаграждение за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от общата му стойност. 

Неустойката може да се удържи от гаранцията за изпълнение. 

Чл.21. При забава на плащане по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на  0.5% върху дължимата сума за всеки ден 

закъснение, но не-повече от 10% от стойността на забавената сума. 

 

 

ІХ. ПОДСЪДНОСТ 

 

Чл.22. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия 

договор, по неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 

отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните следва да 

решават по пътя на договарянето. 

Чл.23.В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 

договарянето, те подлежат на разглеждане по реда на ГПК. 

 

 

Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.24. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с Договора 

се извършват в писмена форма ( телефакс, препоръчана поща с обратна разписка, 

куриерска служба ). 

Чл.25. Договорът влиза в сила, считано от дадата на решението на Едноличния 

собственик на капитала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с което се одобрява избрания одитор и 

подписването на договора от двете страни. 

 

Неразделна част от договора са: 

 Ценова оферта на Изпълнителя; 

 Документи по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Гаранция за изпълнение; 

 Писмо за поемане на ангажимент.  

 

Настоящият Договор се подписа в 2/два/ еднообразни екземпляра по един за всяка 

от страните.  

 

                                                   

                                            

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 


