Писмо за мандат
за извършване на консултантска дейност

По проект „Изследване и анализ на външните и вътрешните рискове
и заплахи, застрашаващи корпоративната сигурност на “Приста оил
холдинг ЕАД“

Уважаеми господин Анастасов,

Имам удоволствието да Ви потвърдя, че за нас ще бъде чест да
бъдем ангажирани като консултант на “Приста оил холдинг ЕАД“
(Дружеството) по проекта за „Изследване и анализ на външните и
вътрешните рискове и заплахи, застрашаващи корпоративната сигурност
на “Приста оил холдинг ЕАД“(Проекта)
Това писмо има за цел да потвърди разбирането за условията и
целите на нашия ангажимент и за естеството и ограниченията на услугите,
които ще предоставим на Дружеството. Специфичната дейност ще бъде
извършена

в

съответствие

с

разпоредбите

на

българското

законодателство, приложими по отношение на задълженията за
извършване на консултантски услуги.
Услуги, които ще бъдат предоставени:
Услугите, които ще извършим за Дружеството са ограничени до
изпълнението на специализирани дейности и задачи в областта на
сигурността и анализа, поискани от Вас и изпълнени от нас. След
възлагане на настоящият мандат ще бъде подписан анекс, който ще
прецизира и конкретизира идентифицираните рискове и заплахи за
Дружеството и конкретните ни ангажименти за постигане на крайната цел.
Отчетност:
Предоставените от нас услуги ще бъдат отчитани на Дружеството на
с писмен Доклад всяко тримесечие, след възлагане на мандата.
Разчитаме на пълно сътрудничество от страна на Вашите служители,
консултанти и договорни партньори и вярваме, че те ще ни предоставят
всички документи и служебна информация поискана от нас във връзка с
нашия ангажимент. Предлагаме Дружеството да определи длъжностно
лице за координация и взаимодействие, с оглед постигане на
оперативност и пълнота при анализ на резултатите.
Период на извършване:
Нашите услуги ще бъдат извършвани за срок от една календарна
година, считано от 01.06.2019 г.

В случай, че Дружеството не е доволно от качеството на
предлаганите услуги има право да прекрати мандата за възлагане с
писмено предизвестие в едномесечен срок.
След изтичането на мандата и анализ и оценка на резултатите ще
бъдат проведени преговори за ново възлагане при съгласието на двете
страни.
Обем на услугите:
Общият обем на услугите се изразява в работа, извършена от екип
от висококвалифицирани специалисти в областта на корпоративната
сигурност.
Услугите се предоставят чрез провеждане на специализирани
мероприятия по отношение на изследване на средата за сигурност,
идентификация и анализ на факти и обстоятелства, процеси и събития,
дейности на юридически лица и поведения на физически лица, които
съставляват рискове и заплахи за нормалното функциониране на
Дружеството.
Придобитата информация своевременно ще се

докладва на

ръководството на Дружеството с цел взаимна информираност и
планиране на очакваните резултати.
Дейността по пресичане, предотвратяване и противодействие на
негативните явления по отношение на корпоративната сигурност на
Дружеството ще бъде съобразено със строго спазване на законност,
конфиденциалност, лоялност и обективност на обработваните данни.

Стриктно спазване на принципите на оперативно – издирвателната
дейност, частната охранителна дейност, защита на личните данни,
информационната сигурност, криминалистиката, наказателното право,
наказателно – процесуалното право и оперативно взаимодействие с
компетентните институции в Република България.
Цена на услугата (възнаграждение):
Цената на услугата е определена в съответствие с времето
необходимо за изпълнение на ангажимента и характера на услугата на
екип от експерти в различни области.
Цената на ангажимента ни, възлиза на BGN 5000 ( Пет хиляди
български лева) без включен ДДС месечно.
До всяко пето число на месеца ще бъде издавана фактура за
авансово плащане.
Заплащането на сумите ще се извърши по банков път по сметката на
Ентърпрайз Сикюрити Сървисиз ЕООД, IBAN: BG95BGUS91601004327100, в
Българо американска кредитна банка АД, съгласно издадените от нас
фактури.
Други разходи в допълнение на цената:
Допълнително заплащане не се предвижда, като цената включва
транспортни разходи за посещение на обекти на дружеството, град София
и до други населени места в страната и обратно, квартирни разходи на
членове на екипа, наем на автомобили и специализирано оборудване и
други.

Всички други разходи ще се покриват от Дружеството само след
предварително одобрение и съгласие от страна на Дружеството.
Резултати:
Всички Доклади и материали, изготвени в резултат на възложените
задачи принадлежат на Дружеството. Като автори

на Докладите и

материалите ние няма да имаме право да ги ползваме извън Проекта.
Изготвените Доклади и материали ще бъдат адресирани до
директора на Дружеството и/или други посочени от него лица. Докладите
ще бъдат използвани единствено за целите на Проекта.
Докладите ще бъдат изготвяни само на български език.
Конфиденциалност и независимост:
В своята дейност ще се ръководим от стриктно придържане към
действащото законодателство и приложимите етични правила. В резултат
на

това

стриктно

ще

изпълняваме

приложимите

стандарти

на

конфиденциалност по отношение информацията, която получаваме по
време на изпълнение на нашия ангажимент. В допълнение, заявяваме че
поддържаме независимост на интересите и разумни отношения със
служителите на клиентите, съобразно общоприетите политики на
консултантските фирми.
За избягване на съмнение, с настоящото ние изрично декларираме,
че няма да разкриваме пред трети лица каквато и да е информация, която
сме получили във връзка с изпълнението на ангажимента ни,
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