
Съобщение за набиране на ценови предложения за
избор на Счетоводител по проекта

Възложител: 
„АНДИ БГ“ ООД, бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова  помощ  №  BG05M9OP001-1.003-0570-С01  с  наименование на
проекта: Ново начало с „АНДИ БГ“ ООД

адрес за кореспонденция: 
обл. Пловдив, с. Труд 4199, ул. „Карловско шосе“ № 16Б

Лице за контакт: 
Светлана Иванова
е-mail: andi.eumis2020@gmail.com

Избор на изпълнител: 
Изборът на изпълнител се осъществява съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и
чл.  2,  ал.7  на  ПМС № 160/01.07.2016г.  -  без  провеждане  на  процедура. С
избрания участник ще се сключи граждански договор. 

Описание на услугата: 
Участие в екипа за управление на проекта в качеството на Счетоводител по
проекта

Прогнозна стойност:
Брутно възнаграждение 8 (осем) лева/час 

Период на заемане на позицията: 
От датата на подписване на Граждански договор с изпълнителя до датата на
влизане в сила на акта за верификация на окончателното плащане по адми-
нистративен договор № BG05M9OP001-1.003-0570-С01, общо 960 часа в пе-
риода 01.09.2016г. ÷ 01.01.2018г.

Място за изпълнение: 
с. Труд, обл. Пловдив

Основни отговорности:
Счетоводителят на проекта носи отговорност за финансовата отчетност на
проекта,  като следи, контролира и изготвя необходимата финансова доку-
ментация и оперативно отговаря за разплащанията по проекта. Счетоводите-
лят на проекта отговаря за ежемесечното изплащане на възнагражденията
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на заетите по проекта лица, като изготвя всички документи съгласно трудо-
вото законодателство в България. Той изготвя всички справки, изисквани от
Договарящия орган, отчети за междинни и финални плащания.

Минимални изисквания:
Образование: средно специално в областта на икономиката 
Доказан  професионален опит в сферата на „Счетоводство и контрол” или
друга релевантна сфера – поне 5 (пет) години;

Допълнителни умения /считат се за предимство/:
Добри компютърни умения - Word, Excel, Internet
Умения за работа с платформата на ИСУН 2020
Работа с различни счетоводни продукти
Подготовка на отчетна финансова документация, вкл. и свързана с проекти
по европейски програми

Начин на кандидатстване:
Кандидатите  за  изпълнение  на  услугата  могат  да  подават  ценовото  си
предложение  (Оферта)  чрез  Информационната  система  за  управление  и
наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020. 

Към офертата се прилагат следните документи: 
 Автобиография;
 копия на диплома/и за завършено образование;
 документи по преценка на кандидата- напр. за удостоверяване на трудов

стаж, опит и др.

Всеки  участник  има  право  да  представи  само  едно  ценово  предложение
(оферта). 
Ценовите предложения се изготвят на български език и в български лева. 

Срок за подаване на ценови предложения: 

26.09.2016 г., до 24:00 часа

Изготвил Ръководител проект: ................................
                                               / Светлана Иванова /
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