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Приложение 1 

  

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмет на услугата: „Извършване на одит" за изпълнение на проект 

„Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град Малко 

Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““ по Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, 

операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011 

 

2. Възложител:Община Малко Търново, гр. Малко Търново-8162, област Бургас, ул. 

"Малкотърновска комуна" №3, ЕИК: 000057086, ИН по ЗДДС BG 000057086, представлявана от 

Илиян Янчев - Кмет на община Малко Търново, тел.: 00359 5952 30 21, факс: 00359 5952 31 28 

 

3. Обща информация: 

Съгласно Регламент 1083/2006 и ПМС 245 относно детайлни правила за допустимост на 

разходите по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г./ОПРР/, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, одитът на проекти е допустим 

разход. 

 Съгласно насоките за кандидатстване по обявени схеми за подбор на проекти, респективно 

покани  при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, одитът на 

проекта е задължителна дейност за проектите финансирани от оперативна програма. 

 

4. Цели на услугата:  

Обща цел: Да се осигурят качествени и ефективни експертни услуги за извършване на одит по 

проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град Малко 

Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““ съгласно изискванията на 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г.“, от одитор и/или екип, който ще бъде 

пряко ангажиран към изпълнението на проекта. 

 

Специфична цел: Осигуряване на одит на разходваните от Община Малко Търново средства по 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/012.  

 

 

5. Обща информация за проекта:  

 

http://www.bgregio.eu/


 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България 

 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-

ЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в „Медицински център““, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

 

 

Основна цел на проекта е да се създаде съвременен и модерен общински медицински център, 

като по този начин се осигури подходяща, ефективна и отговаряща на нуждите здравна 

инфраструктура в Община Малко Търново.  

Горепосочената цел е в напълно съотвествтие и с основната идея, залегнала в Операция 4.1 на 

Приоритетна ос 4 от Оперативна Програма „Регионално развитие“, а именно „да се подобрят 

услугите в областта на здравеопазването чрез обновяване на свързаната в тях инфраструктура за 

подпомагане на местното развитие чрез реализация на важни и полезни дребномащабни 

инвестиции“.  

 

6. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 5000 /пет хиляди/ лева без 

ДДС,образувана чрез задаване на максимална прогнозна стойност в бюджета на проекта. 

 

Недопустимо е: 

 разделянето на поръчката на отделни елементи, съответно подаването на оферта само за 

отделни услуги; 

 надхвърляне на максималната стойност на поръчката. Такава оферта ще се счита за 

изготвена в противоречие с обявените от Възложителя в поканата условия и няма да бъде 

оценявана. 

 

7. Подробно описание на задълженията на бъдещия изпълнител:  

7.1 Да изпълнява ангажиментите предмет на договора, като спазва текущо договорените срокове 

в процеса на работа и съобразявайки се изцяло с действащото законодателство; 

7.2 Да издаде писмо запоемане на одиторски ангажимент и го представи при подписване на 

договора, със съдържание, определено в Международни стандарти за контрол върху, качеството, 

одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, 

издавани от Международната федерация на счетоводителите, съгласно чл. 10 от ЗНФО; 

7.3 Да извърши одиторската проверка добросъвестно и безпристрастно, при спазването на 

принципите н анезависимост, компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност; 

7.4Да извърши одиторската проверка в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство, Международни стандарти за контрол върху, качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, издавани от 

Международната федерация на счетоводителите и Насоките за извършване на одит по проекти, 

финансирани по Оперативна програма “Регионалноразвитие 2007-2013 г.”;  

7.5 Да пази професионалната и фирмена тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите контрагенти; 

7.6 Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за резултатите от извършената проверка по образец, 

предоставен от Възложителя; 

7.7 Да контролира работата на персонала и специалистите, определени от него за извършване на 

проверката; 
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7.8 Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 

приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки 

и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

7.9Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, 

през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от 

него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и 

да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са 

придобили по другначин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с 

препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен 

това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е 

предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на 

изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания. 

7.10 Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с 

необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от публични изявления 

относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по 

настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е 

начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е 

необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.  

7.11 След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и/или 

други документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в 

изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези материали и 

документи, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

7.12Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нарушения на нормативните актове и вътрешни актове, 

норми и процедури и да предупреждава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за действия или пропуски, които може 

да му навредят, както и за всяка друга информация станала му известна в хода на изпълнение на 

независимия одит;  

7.13Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за 

предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

7.14Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, 

Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез 

разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да 

извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, 

счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на 
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проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на 

оперативната програма. 

7.15Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; 

7.16Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, 

финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР). 

7.17ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да предприеме всички необходими 

стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал 

или финансира проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за  

информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и 

приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да посочва финансовия 

принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на 

проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) навсякъде, където е уместно. 

Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа 

следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на 

Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. Всяка информация, 

предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че 

проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез 

ОПРР . 

7.18Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена 

нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно 

изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

7.19Да поддържа валидна застраховка за рисковете на своята професионална дейност в 

съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит за целия период на 

изпълнение на договора. 

8. Срокове за изпълнение: 

8.1. Срокът за изпълнение на поръчката  започва да тече от датата на подписване на договара и 

изтича с цялостното изпълнение на дейностите по проекта, включително след подписването на 

приемно-предавателен протокол за предоставени доклади от Изпълнителя за извършен пълен 

одит по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град 

Малко Търново“ с цел преструктуриранер в „Медицински център“ и приемането на същите от 

Възложителя,  но не по-късно от 25.10.2014 год. 

 

9. Място на изпълнение на предмета на договора: Република България, Община Малко 

Търново, гр. Малко Търново, сградата на Общинска Администрация.  

10. Резултати, които трябва да постигне изпълнителят:  
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документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

 

 

 

Основните резултати, които трябва да постигне изпълнителят по този договор, са:  

1. Извършен текущ независим финансов контрол върху разходването на средствата 

предвидени за проекта и изготвените искания за средства; 

2. Изготвени текущи одитни доклади към всяко искане за средства; 

3. Изготвени окончателени одитни доклади за изпълнение на проект: „Реконструкция, 

обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ-ЕООД град Малко Търново“ с цел 

преструктуриране в „Медицински център““. 

 

11. Изисквания за съдържанието на офертите 

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата образци. 

Офертата задължително съдържа: 

11.1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни и юридически сведения 

–приложение образец №10; 

11.2. Копие от  документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от 

Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние; 

11.3. Предложение за изпълнение на поръчката  – приложение образец № 4; 

11.4.Ценово предложение – приложение образец №5, поставена в отделен, запечатан 

непрозрачен плик, който от своя страна се поставя с общия плик за представяне на офертата;  

11.5.Декларация – Справка за общия оборот и оборота от  услуги сходни с предмета на 

поръчката(предоставяне на услуги по одит)  за предходните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) - 

приложение образец №6  , в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си и отчет за приходите и разходите и Баланс за предходните 3 години 

(2009г., 2010г. и 2011г.) и/или декларация, че същите са публикувани в Търговския регистър 

при Агенцията по вписванията;  

Участникът трябва да е реализирал общ оборот  от услуги за последните 3 (три) години (2009 г., 

2010 г. и 2011 г.), не по-малко от 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС в зависимост от датата, на 

която участникът е учреден или е започнал дейността си. 

Участникът трябва да е реализирал оборот от услуги,  сходни с предмета на поръчката 

(предоставяне на услуги по одит)  за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), не по-

малко от 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС в зависимост от датата, на която участникът е учреден 

или е започнал дейността си. 

11.6 Декларация - Списък с изпълнени от Участника договори с предмет, сходен с предмета на 

поръчката (предоставяне на услуги по одит) приложение образец № 7 за последните 3 години, 

предхождащи датата на крайния срок за получаване на оферти за обществената поръчка, придружен от 

препоръки за добро изпълнение; 
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Участникът трябва да е изпълнил за предходните 3 (три) години поне 1/един/ договор със 

сходен предмет (предоставяне на услуги по одит) придружен от препоръки за добро 

изпълнение; 

11.7. Декларация за предложените ключови експерти за изпълнение на поръчката  приложение 

образец №8, придружена от Автобиографии на ключовите експерти, предложени от участника – 

приложение образец №9; 

Участникът трябва да предложи поне един експерт. 

Ключов експерт № 1 (одитор): 

 Да притежава сертификат за необходимата квалификация (копие от него се прилага 

към офертата на участника): 

Национални: 

- Сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители – Дипломиран 

експерт-счетоводител (ДЕС) или 

Международни: 

- чуждестранни еквиваленти на Българския сертификат за дипломиран експерт-

счетоводител (ДЕС) - CPA, ACCA, CDSA, CA 

 Да притежава минимум 1/една/ година професионален опит в областта на одита 

и/или контрола – доказва се , чрез заверени копия на документи показващи съответния 

професионален опит – трудови/служебни книжки, заповеди и еквивалентни. 

 Регистрираните одитори следва да представят с офертата си и да поддържат за целия 

период на изпълнение на договора, валидна застраховка за рисковете на своята професионална 

дейност в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит или 

еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, където одиторът е 

регистриран. 

11.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - приложение образец №11; 

11.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

 Липсата на който и да било от изброените документи по-горе ще води  до 

отстраняване  на участника от процедурата. 

Оферти на участници, които не отговарят на посочените изисквания, не отразяват изцяло 

нормативната уредба и изискванията на ОП „Регионално развитие“ ще бъдат отстранявани от по-

нататъшно участие.   

12. Срок на валидност на офертите:60 (шестдесет) календарни дни, считано от  крайния  срок 

за получаване на офертите. 

13. Критерий за оценка на офертите:  
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Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 

 Забележка: Когато офертата на участник съдържа  предложение с числово изражение, 

което  подлежи  на  оценяване и е с повече от 20 на  сто по-благоприятно  от средната стойност 

на предложенията  на  останалите  участници по  същия  показател за оценка, комисията  ще 

изиска от него  подробна  писмена  обосновка за  начина  на  неговото  образуване. Когато  

участникът не представи в срок писмената обосновка или  комисията  прецени, че посочените  

обстоятелства  не  са  обективни, комисията ще  предложи  участника  за  отстраняване  от 

процедурата 

14. Изисквания за оформяне на офертата: 

Документите и данните в офертите се подписват само от лицата с представителни функции или 

упълномощени за това лица, с представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение 

на такива функции. 

Офертата се подава на български език. 

 

15. Окомплектоване и подаване на офертата 

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от 

упълномощен от него представител. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес 

за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. На плика се записва: 

Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

„Извършване на одит“ на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение 

в „СБДПЛ-ЕООД градМалкоТърново“ с цел преструктуриране, в „Медицински център““. 

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. 

Разходите за подаване на офертата са за негова сметка.  

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост. 

16. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена от 

възложителя. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява дали съдържат 

всички необходими документи. 

Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с изискуемите от 

Възложителя документи. Оценяват се само допуснатите оферти.  

Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване. 

С определения изпълнител се сключва писмен договор. При сключване на договор, определеният 

изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
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обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 

5 от ЗОП. 

17. Място и срок на подаване на офертите 

Участниците подават офертите си на адрес: гр. Малко Търново,  ул. «Малкотърновска комуна» 

№3, Общински център за информация и обслужване на граждани на Община Малко Търново до 

17:00 часа на 22.02.2013г. 

18. Рискове, свързани с изпълнението на договора: 

 Недостатъчно добра координация между експертите и разпределение на задълженията 

по извършване на услугата; 

 Забава в предоставяне на необходимата информация от страна на Възложителя 

 Други рискове, които според Изпълнителят могат да възникнат. 
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