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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 

Номер на обявата: Р-20/31.03.2020 

 
Възложител: "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД 

Поделение  

Партида в регистъра на обществените поръчки: 05381 

Адрес: гр. София, 1000, ул.”Веслец” № 13, ет. 2 

Лице за контакт: Златина Русева 

Телефон: 00359 29263803 

E-mail: zlatina.ruseva@icgb.eu 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

 

Предмет на поръчката: „Извършване на одитна проверка на разходите за финансиране по 

проект ИГБ, предоставено по Европейска Енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) 

и по Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК)“ 

Кратко описание:  

Обхватът на поръчката включва извършването на проверка, издаване на одитен сертификат 

(External Audit Certificate) и доклад (доклад за фактическите констатации и проверка на 

разходите), относно разходите предявени от Възложителя за възстановяване в ролята му на 

бенефициент по съответните програми за безвъзмездно финансиране. 

 

Проверката следва да съдържа: 

 

1) Подаване от страна на Възложителя към Одиторите на пакет от документи 

прилежащ към съответното междинно /финално искане за възстановяване на разходи; 

2) Проверка от одиторите на пакет от документи, предоставен от Възложителя; 

3) Подаване от страна на одиторите към Възложителя на списък с липси/ неточности 

в документацията ( ако има такива). 

4) Издаване на одитен сертификат доклад от Одиторите (след отстраняване на 

пропуски в документацията от страна на Възложителя); 

 

По отношение на Европейска Енергийна Програма за Възстановяване (European Energy 
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Programme for Recovery), максималният брой на междинни искания и съответно отчети, 

разрешени съгласно програмата, е 3 броя и до 70% от стойността на одобреното финансиране. 

Финалният отчет се издава след завършване на всички дейности по проекта.  

 

По отношение на Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност“ (ОПИК), съгласно 

разпоредбите на ОПИК, предварителна проверка на междинните искания за плащане не е 

задължителна. 

 

Във финалният отчет, изпратен към съответните органи на ОПИК, е необходимо да се отправи 

искане за възстановяване на разходи до неусвоения размер на безвъзмездно финансиране към 

момента на искането, както и преглед и изготвяне на доклад относно пълния размер на 

предявените към ОПИК разходи за възстановяване (т.е. включително междинни искания). 

 

 

  

Място на извършване: "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, гр. София, ул.”Веслец” № 13. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00 лева. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 

 

Номер на обособената позиция:  

  

Наименование:  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 70 000 лева 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 

 

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Няма изисквания- 

 

Икономическо и финансово състояние: 

Няма изисквания 

 

Технически и професионални способности: 

 

1. Участникът трябва да е извършил поне две услуги, сходни или идентични на предмета на 

обществената поръчка, в рамките на последните три (3) години от датата на подаване на 

офертите. За целите на тази процедура за възлагане на обществена поръчка "услуги, идентични 

или сходни с тези на възлагащия орган", са: 

 

Под „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбира: услуги, извършвани в областта на 

одит на средства, предоставени от ЕС. 

 

За доказване на горепосоченото изискване Участникът предоставя декларация по образец № 4 на 

документацията на списък с услуги, идентични или подобни на предмета на обществената 

поръчка, посочващ вида на извършените услуги, кратко описание, сума / цена (без ДДС) и 
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количество / брой / обем на извършената услуга, период на изпълнение на услугата, бенефициент 

на услугата (съгласно образеца от образец № 4.). 

 

2. Участникът следва да разполага с минимум следния ключов персонал за изпълнение на 

услугите: 

2.1. Ръководител на одитния  екип – 1 (един). 

Минимални изисквания: Висше икономическо образование, правоспособен одитор, регистриран 

по смисъла на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО, вписан в регистъра на 

регистрираните одитори към  Института на дипломираните експерт-счетоводители или да 

притежава съответна еквивалентна сертификация, съгласно националното законодателство на 

чуждестранните лица.  

Ръководителят следва да има 5 години опит в извършването на одит на средства, предоставени 

от ЕС. 

2.2. Двама ключови експерти: счетоводно-икономическо образование степен минимум 

„бакалавър“ или еквивалент и минимум 3 години стаж в областта на счетоводството, вътрешния, 

външния одит или финансова инспекция.  

Експертите следва да имат опит в извършването на одит на средства, предоставени от ЕС.  

2.3. Един правоспособен юрист, с минимум 3 години специфичен опит в областта на провеждане 

или възлагане или одит на процедура за възлагане на обществените поръчки, при които са 

прилагани и специфични указания, насоки или изисквания на органите за управление и контрол 

на ЕСИФ /управляващите, сертифициращите и одитиращите органи/ .  

За доказване на горепосоченото изискване Участникът предоставя декларация по образец № 4 на 

документацията на списък с персонал, който ще извършва услугите. 

 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име:  
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Срок за получаване на офертите: 

Дата: 27. 04.2020 г.                       Час: 17:30 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 31.07.2020г.                      Час: 17:30 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 28.04.2020 г.                       Час: 11:00 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, гр. София, ул.”Веслец” № 13, ет. 2 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  Х [] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: 

 

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

I. Към обявата, в раздел "профил на купувача" от интернет сайта на възложителя 

(http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/obiavi-i-pokani) са предоставени техническа 

спецификация, указания за подготовка на офертата, образци на документи и проект на договор. 

 II. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват 

представители на участниците. 

 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 31.03.2020г. 

 

 

Възложител 
Трите имена: Константинос Карагянакос и Теодора Димитрова Георгиева – Милева 

                               
Длъжност: Изпълнителни директори 

 

http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/obiavi-i-pokani
Rosen Ignatov


