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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________
Изходящ номер:__________________________________ от дата________
Коментар на възложителя:
Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е 
във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален 
номер в РОП: 00073-2017-0005

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
53 Публичен
ПСекторен________________________________________________________________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
п л . Майка България № 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
инж. Динко Кечев, Русанка Александрова

Телефон:
062619 506; 062619 231

Електронна поща:
тор vt0abv.bg

Факс:
062619 231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg.
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/4 54
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□  Министерство или друг държавен орган, □  Публичноправна организация 

включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

ЕЗРегионален или местен орган Ц Д руг тип:_______________
Г~| Регионална или местна агенция/служба______________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
53 Обществени услуги

□  Отбрана
□Общ ествен ред и сигурност 
□ О колн а среда
П  Икономически и финансови дейности 
ПЗдравеопазване_________________

1.4 ) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Производство, пренос и разпределение на газ □Ж елезопътни услуги 

и топлинна енергия
□  Електрическа енергия □Градски железопътни, трамвайни,

тролейбусни или автобусни услуги 
I |Добив на газ или нефт____________________ | | Пристанищни дейности_________

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

□Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание 
I I Образование
□ Д р уга  дейност:______________

А О П
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА
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□  Проучване и добив на въглища или други □Л етищ ни дейности
твърди горива

□  Вода □ Д р уга  дейност:
□  Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА___________________________________________
II. l) Обект на поръчката
п Строителство_______ ПДоставки___________ М  Услуги_________________________________

11.2) Процедурата е открита с решение
No: РД 24-9 от 07/02/2017 дд/мм/гггг__________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
Q0073-20i7-0005(nnnnn-yyyy-xxxx)_____________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
Избраният изпълнител следва да извърши одит на проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново", финансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Одитът се извършва, за да се 
гарантира правилното и коректно разходване на средствата по проекта и 
изпълнението на бюджета, както и да се потвърди правомерността, 
целесъобразността и ефективността на разходваните средства. В 
зависимост от момента на извършване на ангажимента за договорени 
процедури, одиторът следва да извърши: Междинни проверки по ангажимента 
за договорени процедури - извършва по отношение на документите, които 
УО изисква от бенефициента при представяне на междинно искане за 
плащане; Окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури - 
извършва по отношение на документите, които УО изисква от бенефициента 
при представяне на окончателно искане за плащане.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III. 1) Номер на договора: 1 от 13/10/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
^процедура за възлагане на обществена поръчка
1 |рамково споразумение
| |динамична система за доставки
Пквалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
Финанс одит консулт 2002 ООД

Национален регистрационен номер:
103710896

Пощенски адрес:
град Варна, бул. Осми приморски полк, № 122, вх. Б, ет. ., ап. 8 0
Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9000

Държава:
BG

Електронна поща:
fok2002@abv.bg

Телефон:
0529 91214

Интернет адрес: (URL) Факс:
0527 21540

Изпълнителят е МСП Да ^  Не □
Поръчката е възложена на обединение Да □  Не ^

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не ^
Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие

подизпълнителя на
подизпълнител 
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
"Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и
съхранена автентична градска среда на гр. 3. Търново" по приоритетна
ocl Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020
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III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни 
или
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата 17/07/2019 дд/мм/гггг

(от сключване на договора)

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 7 98 0 
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ш о % от стойността на договора.

Да J>3 Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
^договорът е изпълнен 
□договорът е предсрочно прекратен
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
Пдоговорът е унищожен__________________________________

IV.l) Дата на приключване:
16/07/2019 дд/мм/гггг_______

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

ГУ.З) Договорът е изменян_________________________________________ Да □  Не ^
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната
договора______________________________________________

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да £2 Не □
Договорът е изпълнен със забава о т  месец(а) и л и _________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ЦЗ He I I
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 7 98 0 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да □  Не £3 
неустойки

| | от изпълнителя Размер:________ Валута:________
]  от възложителя Размер:________ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)
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V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)________________________
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Дата 16.07.2019 г., посочена в раздел IV.1 от настоящото обявление за 
приключване на договор за обществена поръчка е дата на последно плащане 
към изпълнителя.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на пуб, носи от Община Велико Търново и при

официалното становище я съюз и Управляващия орган на ОПРР
никакви обстоятелства счита, че този документ отразява

2014-2020 г.
VI: ДАТА на изпращане на нает! >ян|кта информация

Дата: 15/08/2019 дд/мм/гпт

VII: Възложител:

VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико ЯърА О  В
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