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ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 
№ BG05M9OP001-1.003-0729 „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В 
ПРИНТЕР.БГ ЕООД” 
 
БЕНЕФИЦИЕНТ:  
ПРИНТЕР.БГ ЕООД  
адрес: гр. Бургас, ул.Транспортна, номер 37 
e-mail: al@printer.bg  
тел: 056/ 844 030 
Лице за контакт: Александър Танев 
 
 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ПРИНТЕР.БГ ЕООД оповестява 
публично съобщение за набиране на ценови предложения 

 
 

Предмет: Избор на изпълнител, заемащ длъжност „Счетоводител на проекта” 
 
Описание на услугата, за което се заявява интерес:  
Счетоводителят на проекта ще отговаря за систематичното, законосъобразно и навременно 
отразяване в счетоводната документация на предприятието на всички имащи финансово 
изражение дейности по проекта и ще изготвя финансовите отчети във връзка с междинни и 
окончателно искане по проекта. Основни задължения: 
- Създаване и поддържане контакти с банкови институции във връзка с банковата сметка на 
проекта 
- Планиране и контрол върху навременни плащания и отчитания на счетоводните операции 
по проекта 
- Поддържане и отчитане на счетоводната документация по изпълнение на проекта 
- Проследява за ясното идентифициране на счетоводните отчети и правилното разходване на 
средствата, свързани с проекта 
- Изготвяне на счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта в съответствие с 
националното законодателство 
- Изготвя финансовите отчети по проекта 
- Следи за управлението на бюджета на проекта 
- Отговаря за изпълнението на всички финансови операции на проекта и осчетоводяването на 
всички дейности съгласно действащите нормативни уредби  
 
 
Прогнозна стойност: 1 080,00 лв. 
 
Срок на изпълнение на услугата: В рамките на изпълнението на проект с ДБФП № 
BG05M9OP001-1.003-0729 „Създаване на нови работни места в Принтер.БГ ЕООД” – от 
датата на сключване на договора за услуга до 16.11.2017 г.  
 

mailto:al@printer.bg


 
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд 
 
 

  
Проект BG05M9OP001-1.003-0729 „Създаване на нови работни места в Принтер.БГ ЕООД”, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. 

2 

 
 
Изисквания: Кандидатите следва да са юридически лица. Кандидатите следва да представят 
оферта. С избрания кандидат ще се сключи договор за услуга. 
 
 
Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят 
ценови предложения на имейл: al@printer.bg  
 
 
Краен срок за подаване на ценови предложения: до 05.01.2017г., 23:59. 
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