ДОГОВОР
№ 25/28.11.2016г.
Днес, 28.11. 2016 г. в гр.София между:
Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските
земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ), с адрес: София, бул. “Витоша” № 15, ет.5, БУЛСТАТ
177057545, представлявано от Лъчезар Спасов – Изпълнителен директор и Цветанка Станишева –
главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
„Глобал Адвайзърс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Леге“№ 15,
ет.3, телефон 02/980 50 55, факс 02/980 50 75, ЕИК 200289553, представлявано от Тодор Тодоров Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
въз основа на проведена обществена поръчка по реда на чл.187 от ЗОП, както и разпоредбите на
Закона за вътрешния одит в публичния сектор, се сключи настоящия договор за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага
Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски
фондове“ (ИА „СОСЕЗФ“) при извършване на детайлна проверка на оперативни трансакции, за
целите на провеждане на годишния сертификационен одит за финансовата 2016 г., в срок до
22.12.2016г.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да получава по всяко време информация за хода на извършваната работа и относно
всички въпроси, имащи отношение към настоящия договор;
б) да осъществява методическо ръководство и контрол върху работата на Изпълнителя чрез
ръководителя на съответния одиторски екип и директора на дирекция „Сертификационен одит на
Разплащателна агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“;
в) да възлага изпълнението на допълнителна одиторска и/или експертна работа
(изпълнението на допълнителни проверки и/или събирането на допълнителни доказателства и др.),
целяща постигане на необходимото качество на извършените административни проверки. Лицата,
осъществяващи контрол на качеството дават писмени указания на съответния одитор или експерт,
включително и срок за изпълнението им.;
г) да получи допълнителни писмени разяснения по констатациите от проверките.
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а) да осигури необходимите условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка информация, необходима за проверките;
в) да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за успешното извършване
на проверките, като при необходимост дава разяснения, допълнения или обяснения във връзка с
тях;
г) да осигури съдействието на всички служебни лица – свои служители и/или консултанти,
при изпълнението на възложената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа;
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д) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в предвидените в
настоящия договор срокове.
ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а) да извършва по негова преценка проверки, удостоверяващи достоверността на
предоставената информация;
б) да ползва всички данни и документи, да изисква представянето на допълнителни справки
и получаването на допълнителна информация и разяснения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
a) да пази в тайна информацията, която му е станала известна по повод изпълнението на
договора като пази в пълна конфиденциалност всички данни, информация, документи и
обстоятелства станали му известни при и по повод изпълнението на настоящия договор;
б) при изпълнение на задълженията си по договора да спазва следните принципи:
независимост, обективност, безпристрастност, конфиденциалност, почтеност, отговорност,
познаване и прилагане на професионалните стандарти;
в) да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съществени нарушения на законите и други
нормативни актове, както и на вътрешните актове, норми и процедури, както и за всяка друга
информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на договора;
г) да предупреждава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в областта на своята компетентност за действия или
пропуски, доколкото такива са му станали известни в хода на изпълнение на договора;
д) да контролира работата на привлечените от него експерти;
е) да спазва Международно признати одиторски стандарти и Етичния кодекс на вътрешните
одитори.
IV. ОДИТОРСКИ ЕКИП
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя експертите, които ще са отговорни за цялостното
изпълнение на предмета на договора, като ги посочва в Приложение № 1 и работната програма в
Приложение № 2, които са неразделна част от настоящия договор, като представя и заверени копия
от съответните документи относно квалификацията и опита – дипломи, удостоверения и пр.
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.7. Възнаграждението се определя в размер на: 64 000 лева без ДДС (шестдесет и четири
хиляди), или 76 800 лева с ДДС (седемдесет и шест хиляди и осемстотин).
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането на договорената цена за изпълнение на
възложените по чл. 1 одиторски услуги, съгласно чл. 7 по-горе, както следва:
- авансово - 30 % /тридесет процента/ от договореното възнаграждение за годината – в срок
до 10 /десет/ работни дни от датата на сключване на договора;
- останалите 70% /седемдесет процента/ от договореното възнаграждение за годината - в
срок от 10 /десет/ работни дни от датата на окончателното изпълнение на предмета на договора и
подписването на приемателно-предавателен протокол за предаване и приемане на извършената
работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9. /1/ Всички плащания се извършват в лева срещу представена данъчна фактура, с
платежно нареждане чрез банков превод, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, IВАN:
UNCRBGSF, BIC: BG05UNCR70001507536053 при банка Уникредит Булбанк АД
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид при промяна на
банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес, както и промени в
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правосубектността си, представляващите или управителните си органи, в срок до 5 (пет) дни от
промяната.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. Настоящият договор се прекратява:
а) с изчерпване предмета на договора и съответно – изтичане на срока, за който е сключен;
б) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с
десетдневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната, в случай че
предварително е даден достатъчен и разумен срок на виновната страна да прекрати
неизпълнението;
в) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по причини
независещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не може да извърши работата качествено и в сроковете,
уговорени в настоящия договор.
VII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията на привлечените от него в
проверката трети лица, за техния професионализъм, статут, съответно – на компетентни
специалисти подпомагащи експертите при извършването на проверките в т.ч. и по отношение на
конфиденциалността.
Чл.12. В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не бъде спазен срока за изпълнение по чл.1,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на
договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 20% (двадесет процента) от стойността на
дължимата сума. В случай че закъснението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продължи повече от 20 /двадесет/
работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати едностранно договора по реда на чл. 10,
б. „в” от Договора, като начисли неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ от общата цена на
договора.
Чл.13. В случай, че по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъдат спазени договорените срокове за
плащане, със забава от повече от 10 /десет/ работни дни от датата на която е изтекъл договореният
срок за плащане,същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума за
периода на забавата, но не повече от общо 20% /двадесет процента/ от забавено платената сума.
Чл.14. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.
Чл.15. При форсмажорни обстоятелства, както и при наличие на обстоятелства извън
разумния контрол на страните и представляващи причина за обективна невъзможност за
изпълнение, страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните задължения
за времето на действието на непреодолимата сила, като срокът на договора се увеличава
съразмерно с времетраенeто на форсмажора. Всяка от страните позоваваща се на настоящата
клауза, следва своевременно, но в срок не повече от 5 /пет/ работни дни от възникването на
съответните обстоятелства, представляващи непреодолима сила или обуславящи обективна
невъзможност за изпълнение, да уведоми другата относно наличието на такива обстоятелства, като
посочи основанията и приведе доказателства за това.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от
компетентния съд съгласно правилата на българското гражданско и търговско законодателство.
Чл.17. За всички неуредени въпроси в този договор ще се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство и правилата и принципите на цитираните в този договор
международни стандарти.
Чл.18. Неразделна част от този договор са:
- Приложение № 1 - Състав на експертите;
- Приложение № 2 - Работна програма
- Приложение № 2 – Ценова оферта.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

................../П/..............................

.................../П/..............................

/ЛЪЧЕЗАР СПАСОВ/

/ТОДОР ТОДОР/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.................../П/.............................
/ЦВЕТАНКА СТАНИШЕВА/
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