ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение№1

ОбразецнаАдминистративнисведениязаучастника

Приложение№2

ОбразецнаДекларациязаконфиденциалност

Приложение№3

ОбразецнаЦеноваоферта

Приложение№4

ОбразецнаПроектнадоговор

Приложение№1
Образец

АДМИНИСТРАТИВНИСВЕДЕНИЯ
заучастиевконкурспоофертиспредмет:„ИзвършваненаНезависимфинансоводитна
годишния финансов отчет на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
към31.12.2019г.
1.ИДЕНТИФИКАЦИЯНАУЧАСТНИКА
Настоящатаофертаеподаденаот
наименованиенаучастника
Адреснауправление:
ЕИК
Ид№поДДС
Банковасметка/IBAN/
Банковкод иобслужващабанка
иподписанаот:
тритеименаиЕГН
вкачествотомуна:
длъжност
2.АДМИНИСТРАТИВНИСВЕДЕНИЯЗАУЧАСТНИКА
1.Адрес
пощенскикод,град,община,квартал,улица,бл.,ап.
2.Телефон
3.Факс
4.E-mail
5.Интернетадрес
6.Лицезаконтакт
/име,
длъжност/

Дата …………………..

Подписипечат ………………………

Приложение№ 2 *
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
законфиденциалност
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН
____________________________, в качеството ми на _________________________
(посочете длъжността) на ____________________________ (посочете фирмата на
участника), с БУЛСТАТ/ЕИК ____________________, със седалище и адрес на
управление:

___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ:
1.Нямадаизползвамиоповестявампредтретилицасведенияифакти,станалимиизвестни
приучастиетовпроцедура отФонд"Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници" за
избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов
отчет за 2019 г. на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници",
представляващитърговскатайнанаФонда.
2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на Фонд „Енергийна
ефективностивъзобновяемиизточници“.

___________________г.
(датанаподписване)

*попълвасеотвсекиединучастниквекипанаодитора

Декларатор:______________
(подпис)

Приложение№ 3
Образец

ЦЕНОВАОФЕРТА
заучастиевконкурспоофертиспредмет:„ИзвършваненаНезависимфинансоводитна
годишния финансов отчет на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"
към31.12.2019г.
...........................................................................................................................................................................
/изписвасеиметонаучастника/
...........................................................................................................................................................................
/номерпоТърговскиярегистър,ЕИК/
..........................................................................................................................................................................
/адреспорегистрация/
предлагаме да изпълним предмета на процедурата съгласно документацията за
участиеприследнитеЦЕНОВИусловия:
1. Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при обща цена
...................................................................................безвкл.ДДС.,вт.ч.
- За одит на годишния финансов отчет за 2019 г. на Фонд „Енергийна ефективност и
възобновяемиизточници“ .........................лв.безвкл.ДДС.
Декларираме, че предложената цена в настоящата ценова оферта е обвързваща за
срока на пълно изпълнение на всички дейности по предмета на процедурата и включва
всичкиразходивъввръзкаснейнотоизпълнение.
Настоящата оферта е валидна 30 (тридесет) дни от крайния срок на подаване на
офертитеищеостанеобвързващазанасдосключванетонадоговора.

Дата …………………..

Подписипечат ………………………

ПРОЕКТ
Приложение №4
Образец

ДОГОВОРЗАОДИТ
Днес,………….2019 г.,вградСофия,между:
Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, регистрирано в
регистър Булстат към Агенция по вписванията с ЕИК 131 330 278, седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, представлявано от Димитър
Николов Дуков- ИзпълнителендиректорнаФонд“Енергийнаефективностивъзобновяеми
източници”,наричанпо-долузакраткост"Фонда",отеднастрана,и
„……………………………………“,регистрирановТърговскирегистъркъмАгенция
по вписванията с ЕИК …………………., седалище и адрес на управление: гр. ..……, р-н
………….….. ул.„………………………..“№………,представляваноот……………………,
наричанопо-долузакраткост„Одитор”,отдругастрана,азаеднонаричаниСтраните,
сесключинастоящиятдоговорзаследното:
I.ПРЕДМЕТ
1.1. Фондът възлага,аОдиторът приемадаизвършиследното:
а)даизвършинезависимфинансоводитнагодишнияфинансовотчетнаФонд“Енергийна
ефективностивъзобновяемиизточници” към31.12.2019г.
б) да удостовери извършения независим финансов одит с подпис и печат върху годишния
финансовотчетнаФонда към31.12.2019г.
в) да представи доклади с мнение, резерви или отказ от издаване на мнение в резултат на
извършенапроверканагодишнияфинансовотчетнаФонда към31.12.2019г.
г) да оказва методическа помощ при счетоводното приключване на сметки, изготвянето на
предварителен финансов отчет и попълване на годишната данъчна декларация до
окончателното счетоводно приключване на финансовата година и да предлага мерки за
подобряване дейността на Фонда и на Фонд мениджъра на Фонд “Енергийна
ефективностивъзобновяемиизточници”,приспазваненанезависимостнаодиторите.
1.2. Одиторът потвърждава пред Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми
източници”,чепритежаванеобходиматапрофесионалнаквалификацияикадрииприемада
осъществиУслугите,съобразноусловиятаисроковете,залегналивтозиДоговор.
1.3.ПриложениеинеразделначастоттозиДоговореценоватаофертанаОдитора с
вх.№ …………../……………..2019г.
II.ОБЩИУСЛОВИЯ
2.1.Дефиниции.Освен,когатосъдържаниетоненалагадруго,посмисъланатозиДоговор
посоченитетермини иматследнотозначение:
а) „Приложим закон” - означава законите и всички други нормативни разпоредби, имащи
задължителнасила,приетиидействащивдаденмоментвРепубликаБългария;

б)„Договор”- настоящиятдоговормеждуФонда иОдитора;
в)„Ефективна дата”- датата,откоятоДоговорътвлизавсила,съгласночл.3.1отнастоящия
договор;
г)„Чуждестраннавалута”- всякадругавалута,различнаотвалутатанаРепубликаБългария;
д)„Местнавалута”- валутатанаРепубликаБългария;
е)„Персонал”- означавахората,наетиотОдитора катослужителииконсултантиинакоито
евъзложенодаосъществяватУслугиилидругизалегналивтозиДоговорзадачи;
ж)„СтранапоДоговора”- Фондът илиОдиторът взависимостотслучая;
з) „Услуги” - работите, които Одиторът е задължен да извърши, съгласно ч.1.1. от този
Договор, за да издаде Доклад за одит на финансови отчети в съответствие със Закона за
независимия финансов одит (ЗНФО), Международните счетоводни стандарти и
Международнитеодиторскистандарти;
и) „Трета страна” - всяко друго физическо или юридическо лице, различно от Фонда или
Одитора;
й) „Доклади” - означава съвкупност от посочените по-долу документи, които Одиторът
следвадапредставинаФонда врезултатнаизвършенияпрегледипроцедури:
1. Доклад за одит на годишния финансов отчет на Фонд „Енергийна ефективност и
възобновяемиизточници“ към31декември2019 г.;
2.ПисмодоръководствотонаФонд„Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници“,
относноизвършенияодитнагодишнияфинансовотчеткъм31декември2019 г.;
3.ПрограмазаодитнаФонд„Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници“.
2.2.Наименования.
Наименованията /заглавията/ не ограничават, не оказват влияние и не променят
съдържаниетонанастоящияДоговор.
2.3.Уведомления.
2.3.1. Всяко уведомление, молба или съгласие, изисквано или разрешено от този Договор,
трябвадабъденаправеновписменаформа;всякотаковауведомление,молбаилисъгласиесе
счита за направено, когато е предадено лично на упълномощен представител на страната,
къмкоятоенасочено,иликогатоеизпратенонасъответнатастранаспрепоръчанапощаили
имейлнасъответнияадрес:
ЗаФонда:
Фонд„Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници“
ул.„КузманШапкарев”№4,София1000
Навниманиетонаг-нДимитърДуков- ИзпълнителендиректорнаФонда
Имейл:info@bgeef.com илиdoukov@bgeef.com
ЗаОдитора:
„……………………………..“,
Адрес:…………………………………..
Навниманиетона: г-жа/г-н…………………….– управителна „…………………….“

Имейл: ………………………………………...................
2.3.2.ВсякаеднаотСтранитеможедапромениадресасизакореспонденциякатопредостави
надругатаСтранауведомлениезанастъпилатапромяна,съгласноразпоредбитенатозичлен.
До получаване на такова уведомление, всички съобщения, писма и други, изпратени на
предходнитеадресищесавалидноизпратени/връчени.
2.4.Упълномощенипредставители.
Действия,разрешениилиизисквани,съгласноДоговора,кактоидокументи,чиетосъставяне
е разрешено или изисквано, съгласно Договора, могат да бъдат предприемани или
осъществяваниот:
а)ЗаФонда:главенсчетоводителилидругодопълнителноопределенолице;
б)ЗаОдитора:одиторилидругодопълнителноопределенолице;
III.ДЕЙСТВИЕ,СРОКОВЕ,ПРОМЯНА ПРЕКРАТЯВАНЕНАДОГОВОРА
3.1.ДействиенаДоговора.
ТозиДоговорвлизавсилаипораждаправнодействиеот………………..2019г.,коятодатае
и„Ефективнадата”наДоговора,задейноститепочл.1.1.
3.2. Настоящият договор представлява и „Писмо за поемане на одиторски ангажимент” по
смисъла на чл. 48, ал.1 от ЗНФО, за Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници”.
3.3. Одиторът се задължава да издаде и изпрати на Фонд „Енергийна ефективност и
възобновяеми източници” списък с необходима счетоводна и друга информация и
уведомление,включващосрокзаизпълнениенаангажиментазапреглед,работенграфики
планзаангажимента.
3.4.Сроковезаизпълнение.
3.4.1.Всрокдо04.03.2020 г.,Одиторът следвадапредставиДокладзанезависимфинансов
одит на годишния финансов отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници” към 31.12.2019 г. и писмо до ръководството на Фонда за извършения одит на
финансовиятотчет набългарскиезики
всрокдо31.03.2020г.- Докладзанезависимфинансоводитнагодишнияфинансовотчетна
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” към 31.12.2019 г. и писмо до
ръководствотонаФонда заизвършенияодитнафинансовиятотчет наанглийскиезик;
3.4.2. В срок до ………..2019 г. Одиторът следва да представи във Фонд “Енергийна
ефективностивъзобновяемиизточници”,програмазаизвършваненаодита;
3.4.3.Предаванетоиприеманетонапредвиденитепо-горедокладииписмасеудостоверявас
подписванетонапротоколиотпредставителинаСтраните.
3.5.ПромянавДоговора.
Промени в сроковете и условията на този Договор, включително и промени в обхвата на
Услугите, но без промяна на цената, могат да бъдат направени единствено чрез писмено
споразумениемеждуСтраните.
3.6.Прекратяване.
3.6.1.ОтстрананаФонда:

Фондът може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от
30(тридесет)дни,отправенодоОдитора,следнастъпваненанякоеотсъбитията,изброенив
букви„а”до„д”,аименно:
а) ако Одиторът не изпълнява своезадължение по Договора повечеот 10 (десет) днислед
датата,определеназаизпълнениетому;
б) ако по отношение на Одитора бъде открито производство по несъстоятелност, бъде
обявен в несъстоятелност, или по отношение на него бъде открито производство по
ликвидация;
в)акоОдиторът несесъобразисъсзаключителнотосъдебнорешение,съгласночл.8.3от
тозиДоговор;
г)акоОдиторът предоставина Фонда заключения, закоито сеустанови, чене савернии
коитоиматнегативенефектвърхуправата,задължениятаиинтереситенаФонд“Енергийна
ефективностивъзобновяемиизточници”.
д)Изброенитепо-горевбукви„а”до„г”основаниянелишаваи/илиограничаваФонда от
правото му да прекрати този Договор с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до
Одитора,приналичиенадругиподходящиоснования.
3.6.2.ОтстрананаОдитора:
Одиторът може едностранно да прекрати действието на настоящия Договор чрез писмено
предизвестиеот30(тридесет)дни,отправенодоФонда,основаващосенанастъпванетона
някоеотсъбитията,описанивбукви„а”до„в”,аименно:
а)акоФондът не извърши къмОдитора плащанепотозиДоговор следизтичанетона30
(тридесет) дни от получаване на писмено предизвестие от Одитора, че плащането е
просрочено,иакотоваплащаненеепредметнаспор,съгласноРаздел8оттозиДоговор;
б) ако Фондът е в нарушение на задълженията си по този Договор и не отстрани това
нарушениев30(тридесет)дневенсрок(иливсекидругпо-дълъгсрок,допълнителноодобрен
писмено от Одитора) след получаване на писменото уведомление на Одитора за
нарушението;
в)акоФондът неспазиокончателноторешениепочл.8.3оттозиДоговор.
3.6.3.Прекратяваненаправаизадължения.
При прекратяване на този Договор по реда на чл. 3.6 всички права и задължения,
произтичащиотнего,сепрекратяватсизключениена:
а)онезиправаизадължения,коитонесаналицекъмдататанапрекратяването;
б)задължениетозаконфиденциалностпредвиденовчл.4.2.оттозиДоговор;
в)всякоправо,коетоСтранитеподоговораможедаиматпоприложимиязакон.
IV.ЗАДЪЛЖЕНИЯНАОДИТОРА
4.1.КачествонаУслугите.
Одиторът е длъжен при предоставянето на Услугите и изпълнението на задълженията по
този Договор да действа с грижата на добрия Одитор и с необходимата прецизност,
ефикасностиикономичноствсъответствиесМеждународнитеодиторскиуказания,издадени
от Международната федерация на Счетоводителите. По всички въпроси, свързани с
Договора или с Услугите, предоставяни по силата му, Одиторът е длъжен да действа като

професионален консултант на Фонда, при спазване изискванията за независимост на
одиторите.
4.2.Конфиденциалност.
Одиторът инеговиятПерсоналсеангажиратзавреметонадействиенатозидоговорислед
прекратяването му за срок до 3 (три) години, да не разкриват информация, отнасяща се до
предоставяните Услуги или свързана с дейността на Фонда, без предварителното писмено
съгласие на Фонда, освен в предвидените от закона случаи, като за това следва да уведоми
незабавно Фонда, и да представи основанията, които налагат предоставянето на
информацията.
4.3.ОтговорностнаОдитора.
Одиторът отговаряпредФонда заизпълнениетонаУслугитевсъответствиесуговоренотов
тозиДоговор,кактоизавсичкищети,претърпениотФонда врезултатнанеизпълнениеот
страна на Одитора на задълженията му по този Договор, в съответствие със законовите
ограничениянаотговорносттаиизключениятаоттяхпочл.32отЗНФИ,кактоследва:
а)Одиторът нееотговорензащетитеилиуврежданията,причинени илипроизтичащиот
действия,бездействия,небрежностилинеизпълнениеотстрананалица,намиращисеизвън
контроланаОдитора илиотстрананалица,извънкръгананеговияПерсонал;
б) Одиторът не е отговорен за специални или инцидентни загуби, щети или разходи
(включително,безограничения,пропуснатипечалбиилинаправениразходиприналичиена
възможност да не са извършвани), освен ако такива загуби или щети са предизвикани от
виновнотоповедениенаОдитора илинеговияПерсонал.
в) Одиторът отговаря пред Фонда за изпълнението на Услугите в сроковете по чл. 3.4 и
съгласнокачествотопочл.4.1отнастоящияДоговор.
г) При неизпълнение на някое от задълженията си по Договора в установените за това
сроковепочл.3.4.,Одиторът заплащанаФонда неустойказазабавазавсекипросроченден
вразмерна0.5%върхуцялатасума,дължимакатовъзнаграждение,нонеповечеот25%от
ценатанадоговора.Неустойкатазазабавасеначисляваследизтичаненапериоднатолеранс,
който се определя на 5 /пет/ работни дни и започва да тече от датата, следваща тази, на
коятоенастъпил падежътнасъответнотозадължениепочл.3.4.Неустойкатасеопределяот
Фонда,иседължиотОдитора.Фондът имаправодаудържавземаниятасизанеустойкипо
тозиДоговор,отдължимитекъмОдитора плащания.
4.4.Отчетност.
Одиторът е длъжен да предостави на Фонда докладите за одита в два оригинални и
заверени екземпляра на български език и два на английски език, в съответствие с
МеждународнитеодиторскистандартиивпредвидениязатовавДоговорасрок.Одиторът е
длъжен след изпълнение на задълженията си по Договора, да представи на Фонда
информациязаобщиябройчасове,коитосабилинеобходимизаизвършваненаУслугите.
4.5.СобственоствърхуДокладите,изготвениотОдитора.
Докладите, изготвени от Одитора ще бъдат изключителна собственост на Фонд
“Енергийнаефективностивъзобновяемиизточници”.
4.6.ПолзваненаподизпълнителиотОдитора.
Одиторът сезадължаваприизпълнениенауслугатапредметнатозиДоговорданеползва
подизпълнители.

V.ПЕРСОНАЛНАОДИТОРА
5.1.Общиположения.
а) Одиторът трябва да осигури одиторски екип (екип от специалисти) от минимум трима
души,спридобитастепенназавършенообразованиеисъответстващкъмнегодействителен
стажпоспециалността- висшеикономическообразование(степен„Магистър“),сминимум
три години опит в областта на независимия финансов одит. Стаж в областта на
счетоводството, вътрешния одит и финансова инспекция, данъчните ревизии, във
финансовиилибанковиинституции,иликомпаниивсфератанафинансовитеуслуги,както
исдоброработнонивонавладеененаанглийскиезик.
Одиторът ще упражнява контрол върху екипа и ще осигури извършването на Услугите в
съответствиестозиДоговор.
б)Акопонякаквапричина,коятоеизвънконтроланаОдитора,сеналожидабъдезаместен,
койтоидаеотПерсонала,Одиторът щеосигуризаместник,притежаващеквивалентнаили
по-високаквалификация.
VІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯНАФОНДА.
6.1.Услуги,оборудванеиимуществонаФонда.
Фондът ще предостави на Одитора и Персонала му за извършване на Услугите по този
Договор,безплатно ползваненадокументация,оборудванеипомещениезаработа,съгласно
ПриложениеА,представляващонеразделначастотДоговора.
6.2.Предоставяненаинформация.
Фондът ще предоставя на Одитора искана от него информация във връзка и по повод
изпълнението предмета на Договора в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на
исканетозаинформация.
VII.ЦЕНИ.НАЧИННАПЛАЩАНЕ.
7.1. Общата цена за Услугите по предмета на настоящия Договор и посочени в чл.1.1., е в
размерна………………. лева(словом: ……………………….лева),вт.ч:
7.1.1. За одит на годишния финансов отчет на Фонд “Енергийна ефективност и
възобновяеми източници” към 31.12.2019 г. – ……………….. лева (словом:
…………………………..);
7.2. В горепосочените суми не се включва данък върху добавена стойност, който ще бъде
прибавенифактуриранотОдитора иплатенотФонда,съгласноприложимиязакон.
7.3. Ценатаподоговораеокончателнаинеподлежинапромяна.
7.4.Фондът щезаплатинаОдитора изпълненитеотнегоуслугив14(четиринадесет)дневен
срокследиздаванена докладитеи писматаотизвършенитеУслугивъзоснованаподписан
приемо-предавателен протокол, кактоичеУслугитесапредоставениотОдитора изцялоиса
приети от Фонда без забележки срещу представена от Одитора оригинална фактура
съгласночл.7.1.1.
7.5. Сумите,посоченивчл.7.1.щебъдатплатенисбанковипреводипопосоченатапо-долу
сметканаОдитора:
Банка: …………………………….
IBAN:……………………………..

BICкод:………………………….
VIII.РЕШАВАНЕНАСПОРНИВЪПРОСИ.ПРИЛОЖИМОПРАВО.
8.1.Повзаимнадоговореност.
СтранитепоДоговоращеполагатусилиядарешаватвсичкивъзникналиспорнивъпросипо
пътянапреговоритеиповзаимносъгласие.
8.2.Правонасъдебнорешаваненаспора.
ВсекиспормеждуСтранитеповъзникналивъпроси,засягащитозиДоговор,коитонемогат
дабъдатрешенипопътянапреговоритеиповзаимнадоговореност15дниследкатоедната
от Страните е получила покана за преговори, може да бъде предоставен за решаване пред
родовоиместнокомпетентниясъдвРепубликаБългарияотвсякаотстраните.
8.3. За неуредените в този Договор въпроси се прилага приложимия закон в Република
България.
8.4.Одиторътдекларира,чедоброволноепредоставилсвоиличниданнииличниданнина
своитепредставляващиисесъгласявасъщитедабъдатобработваниотФонда зацелите на
одитаприусловиятапосоченивнастоящиядоговор.
НастоящиятДоговориприложениетокъмнегосесъставихаиподписахавдваеднообразни
екземпляра- поединзавсякаотстраните.

ЗАФОНДА:

ЗАОДИТОРА:

ПРИЛОЖЕНИЕА
УСЛУГИ,ОБОРУДВАНЕИСОБСТВЕНОСТНАФОНДА
ЗаспазванесроковетезапредставяненаДокладитепоДоговораенеобходимоследното:
1. Пълно и навременно сътрудничество от персонала на Фонда, особено във финансовата
сфера, за да може Одиторът да получи достатъчно информация и да бъде в състояние да
издадеДокладите.
2.ДостъпдодокументациятаиобработкатанаданнизаФонда.
3. Подготовка на информационните изисквания на Одитора, като предоставяне на
счетоводна, финансова, оперативна и бизнес информация, до момента на пристигане на
одиторския екип. Необходимата за предварително подготвяне информация ще бъде
обсъдена с подходящи представители на Фонда, така че персоналът на Фонд “Енергийна
ефективност и възобновяеми източници” да има достатъчно време да се приготви преди
пристиганетонаодиторскияекип.

ЗАФОНДА:

ЗАОДИТОРА:

