ДОГОВОР
№ ......... / ............ 201… г.
Днес, ............ 201… г. в гр. София между:
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, регистрирано
по ФД № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон: +359 2 937 1111; факс: +359 2 980 00 43,
ЕИК 000697179, представлявано от Георги Генчев Пеев - генерален директор, наричано
в текста „Възложител“ от една страна,
и
.................................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./
............ г. в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление
................... ................................., телефон ...................., факс .….................., представлявано
от ........................................, наричано в текста „Изпълнител“ от друга страна,
на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и въз основа на резултатите,
отразени в протокол.....................................................на комисията за избор на изпълнител
на обществената поръчка, се състави и подписа настоящият договор за следното:
I. Предмет и срок на договора
1.1. По силата на този договор Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да
извърши:
а) независим финансов одит на финансовите отчети на ДП РВД за 2016 г. по
международните стандарти за финансово отчитане и в съответствие със Закона за
независимия финансов одит;
б) проверка на финансови отчети на разходи, извършени по проекти, финансирани
от Европейската комисия;
в) верификация на отчетените разходи и приходи за периода 01.01. 2016 г. –
31.12.2016 г. по проекти, финансирани от Европейската комисия;
1.2. Срокът за изпълнение на договора е до приключване на дейността по т.1.1, но
не по-късно от 15 март 2017 година.
ІІ. Възнаграждение и условия за заплащане
2.1. Възнаграждението за извършване на дейността, предмет на този договор, е в
размер на .......... (словом .................................................. ) лева без включен ДДС, съответно
............. (словом........................ ……………….) лева с включен ДДС и включва всички
преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба, в това число:

2.1.1 възнаграждението по т. 1.1., буква „а”, е в размер на .......... (словом
..................................................
) лева без включен ДДС, съответно .............
(словом........................ ……………….) лева с включен ДДС;
2.1.2. възнаграждението по т. 1.1., букви „б” и „в”, е в размер на .......... (словом
..................................................
) лева без включен ДДС, съответно .............
(словом........................ ……………….) лева с включен ДДС.
2.2. Възнаграждението по договора се изплаща:
2.2.1. Авансово, в размер на 20 % (двадесет процента) от договорения размер по т.
2.1., с включен ДДС, в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от Изпълнителя
на проформа фактура и оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за
авансово плащане за размера на аванса с ДДС, в съответствие с приложения към договора
образец и със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след срока за изпълнение
на договора. В срок до 5 (пет) работни дни от извършване на плащането, Изпълнителят се
задължава да представи на Възложителя оригинална фактура за стойността на
извършеното авансово плащане.
2.2.2. Окончателно, в размер на 80 % (осемдесет процента) от договорения размер
по т. 2.1, в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от Изпълнителя на оригинална
фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от ключов одитор и отговорното
длъжностно лице за този договор от ДП РВД.
2.3. Всички плащания се извършват чрез банков превод, в лева по сметка на
Изпълнителя, посочена от него във фактурите.
2.4. В случай, че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за
подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на този договор.
2.4.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
2.4.2. Възложителят има право да откаже плащането по т. 2.4.1., когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
2.4.3. Плащането към подизпълнителя се извършва след цялостното изпълнение
предмета на договора, по реда и при условията на договора, и обхваща стойността на
конкретно изпълнената от подизпълнителя част от предмета на поръчката, доколкото
същата може да бъде самостоятелно определена.
III. Права и задължения на Изпълнителя
3.1. Изпълнителят има право:
3.1.1. да извършва по своя преценка проверки, удостоверяващи достоверността на
предоставената информация;
3.1.2. да ползва всички данни и документи и да изисква изготвянето на
допълнителни справки и получаването на допълнителна информация;
3.1.3. да наблюдава провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на
предприятието;
3.1.4. да изрази независимо одиторско мнение относно достоверното представяне
във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на предприятието на

Възложителя – неговото финансово състояние, отчетения финансов резултат от дейността
на предприятието, паричните потоци на предприятието и промените в тях;
3.1.5. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да получи
договореното възнаграждение в размера, срока и при условията на настоящия договор;
3.2. Изпълнителят се задължава:
3.2.1. да извърши проверката на годишния финансов отчет на предприятието на
Възложителя за 2016 г. добросъвестно в срока по т. 1.2., в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството (ЗС), Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и
Международните одиторски стандарти;
3.2.2. да извърши проверката на разходите, извършени по проекти, финансирани от
Европейската комисия в срока по т. 1.2. и в съответствие с приложимите международни
одиторски стандарти, както и да извърши процедури по верификация на отчетените
разходи и приходи за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. по проектите, финансирани от
Европейската комисия;
3.2.3. да представи на Възложителя в срока по т. 1.2. одиторски доклад за
резултатите от проверката на годишния финансов отчет, на български и английски език,
във форма и със съдържание, определени съгласно Международните одиторски стандарти
и доклад за фактическите констатации за разходите по проекти, финансирани от
Европейската комисия на български и английски език, като докладите бъдат удостоверени
съгласно изискванията на ЗНФО;
3.2.4. да пази в тайна информацията, която му е станала известна по повод
проверката;
3.2.5. при изпълнение на задълженията си по договора, да спазва следните
принципи: независимост, обективност, безпристрастност, конфиденциалност, вкл. и след
прекратяване или приключване на одиторските задължения, почтеност, отговорност,
познаване и прилагане на професионалните стандарти;
3.2.6. 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
независимия одит;
3.2.7. да предупреждава Възложителя, в областта на своята компетентност за
действия или пропуски, доколкото такива са му станали известни в хода на изпълнение на
независимия одит;
3.2.8. да разяснява на Възложителя значението на дадена информация, получена
при изпълнението на одиторското задължение, както и да съхранява одиторската
документация за срок 5 години;
3.2.9. да контролира работата на привлечените от него трети лица за извършване на
одита, (в случай, че има такива);
3.2.10. да спазва Международните одиторски стандарти и Професионално-етичния
кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители.
3.2.11. да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му
подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за подизпълнение, да
предостави оригинален екземпляр от същия/те на Възложителя. Договорът/ите се
представя с придружително писмо в деловодството на Възложителя;
3.2.11.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на
изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява

Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението
на поръчката;
3.2.11.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост,
ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
3.2.11.3. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на
Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 3.2.11.2.
IV. Права и задължения на Възложителя
4.1. Възложителят има право:
4.1.1. да получи одиторски доклад, на български и английски език, съдържащ
мнението и констатациите от извършените проверки, съгласно чл. 13 от ЗНФО и доклад за
фактическите констатации за разходите, извършени по проекти, финансирани от
Европейската комисия, на български и английски език.;
4.1.2. да получи допълнителни писмени разяснения по констатациите от одита;
4.1.3. да уведоми Института на дипломираните експерт-счетоводители при
нарушаване на клетвата на Изпълнителя по чл. 27в от ЗНФО;
4.1.4. да се обърне към Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги и
Дисциплинарния съвет при Института на дипломираните експерт-счетоводители, при
несъгласие с изводите и оценките, отразени в одиторския доклад на Изпълнителя.
4.2. Възложителят се задължава:
4.2.1. да осигури необходимите условия за работа на Изпълнителя в самостоятелно,
заключващо се помещение;
4.2.2. да предостави на Изпълнителя финансовия отчет заедно с доклада за
дейността и всяка друга информация, необходима за проверката и заверката на годишния
отчет за 2016 г., която се предоставя към одитирания отчет, както и подписано
утвърдително или представително писмо, съгласно Международните одиторски
стандарти;
4.2.3. да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за успешното
извършване на проверката и заверката;
4.2.4. да изготви и предаде добросъвестно и в срок исканите от Изпълнителя
справки и информация;
4.2.5. да осигури съдействието на всички служебни лица при изпълнението на
възложената на Изпълнителя работа;
4.2.6. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора от
Изпълнителя, да заплати договореното възнаграждение в размера, срока и при условията
на настоящия договор.
4.2.7. при срочно и качествено изпълнение на задълженията на Изпълнителя както
и в случай, че са начислени неустойки, които са заплатени чрез прихващане или по друг
начин, гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 (тридесет)

дни след подписване на приемо-предавателния протокол за приключване на независимия
финансов одит и дейностите по този договор.
4.2.8. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави копие на
договорите за подизпълнение, или на допълнителните споразумения с подизпълнителите,
посочени в офертата му (когато е приложимо);
4.3. При изпълнение на задълженията за предоставяне на услугата в съответствие с
договореното от страна на Изпълнителя, както и в хипотезата на извършено прехващане
от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от
последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на приемопредавателния протокол по т. 2.2.2. от договора, Възложителят е длъжен:
а) да възстанови гаранцията за изпълнение или
б) да поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи
гаранцията, с копие до Изпълнителя, и в двата случая – без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него (или са били на негово
разположение) или
в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на
действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на
застраховка.
4.4. Във всички хипотези на т. 4.3. Възложителят не дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него (или са били на негово разположение).
V. Одиторски екип
5.1. Одиторският екип в състав, съгласно Приложение № 1, неразделна част от
договора, се състои от най-малко пет члена, двама от които – регистрирани одитори, един
от които изпълнява функцията на ключов одитор, отговорен за одиторския ангажимент.
5.2. Работната програма за изпълнение включва работния график, видовете
дейности и изпълнителите, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящия
договор.
VI. Отговорности и неустойки
6.1. Изпълнителят носи имуществена отговорност в размера, по реда и при
условията, предвидени в чл. 34 от ЗНФО.
6.2. Изпълнителят носи отговорност за действията на привлечените от него в
проверката трети лица, (в случай, че има такива).
6.3. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за
изпълнение на договора съгласно договореното, същият дължи неустойка в размер на 0,2
% (нула цяло и два процента) от стойността на договора по т. 2.1 без ДДС за всеки
просрочен ден, като максималният размер на неустойките по договора е 20 % (двадесет
процента) от/цената по т. 2.1. без ДДС.
6.4. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за
плащане, същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума
за всеки ден от периода на забава, но не повече от размера на забавеното плащане.
6.5. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

6.6. Възложителят има право да задържи представената гаранция за изпълнение на
договора в пълен размер в случаите, в които едностранно прекрати предсрочно договора
поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно
неизпълнение на задълженията oт Изпълнителя с повече от 20 дни, или поради откриване
на производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя.
6.7. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя Възложителят има право
да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на
договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към
Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.
6.8. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят дължи връщане на
получения аванс, като в случай, че прекратяването е по негова вина, дължи и законната
лихва върху аванса за периода от получаването до възстановяването му.
6.9. Когато обезщетението за претърпени вреди от неизпълнение на договорните
задължения надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора, Възложителят
събира разликата по общия исков ред.
VII. Прекратяване на договора
7.1. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен:
7.1.1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора
с 14-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;
7.1.2. от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения;
7.1.3. от Възложителя без предизвестие в случай на частично или пълно
неизпълнение на задълженията от Изпълнителя с повече от 20 дни;
7.1.4. от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие при открито производство
за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя;
7.1.5. с десетдневно писмено предизвестие при настъпване на обстоятелства,
възникнали след сключване на договора, в резултат на които Възложителят не е в
състояние да изпълни задълженията си по договора.
VIII. Заключителни разпоредби
8.1. 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.
8.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство.
8.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнението на този договор
страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс или по електронен път на
……………………, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или
уведомления, получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен
ден.
8.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при
промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да
подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора.

8.5. Страните определят свои служители, които имат право да подписват
необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:
За Възложителя:
…………………
За Изпълнителя:
…………………
8.6. Неразделна част от този договор са следните приложения:
- Приложение № 1 – Състав на одиторския екип
- Приложение № 2 – Работна програма
- Приложение № 3 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Георги Пеев
Генерален директор на ДП РВД

……….(име, фамилия)
…………длъжност

Приложение № 3
Към Договор № ……………………………
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ № 1“,
1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
….<НОМЕР, ДАТА>
ДОГОВОР:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

……...<ОПИСАНИЕ>…………..

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:

….<СУМА
ВЪВ
ВАЛУТАТА
ДОГОВОРА>………..

НА

.…..<СУМА
ВЪВ
ВАЛУТАТА
НА
ДОГОВОРА>, представляваща 20 % от
стойността на договора с ДДС
30 (тридесет) календарни дни след срока за
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:
изпълнение на договора
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме
информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на
договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово
плащане.
По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото гарантираме неотменяемо изплащането на
авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали
възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без
предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните
взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми,
ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията.
Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от
изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по
договора.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството
на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи
са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО
ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ

……………..
……………..
<подпис и печат >

