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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

Проект
ДОГОВОР
BG161PO003-2.4.01/К-02-10/27.04.2012г./Se....
Днес, …… 2014г. гр. ………., между:
1. Сдружение „Ветеринарна Е-Практика“, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, ул. „Бъндерица“ №28, бл. 4612, вх. А, ап. 11, ЕИК 176156960, представлявано
от Георги Ангелов Зафиров в качеството му на Председател на управителния съвет,
наричано за краткост “Възложител” от една страна и от друга,
2 ................................................... , със седалище и адрес на управление: гр ..................... ,
ул. ................
№
..................... , ЕИК
....................... , представлявано
от.................................. , в качеството му на ................................... , наричано за краткост
“Изпълнител”,
на основание чл. 20, ал. 1 от ПМС № 69/11.03.2013 и в изпълнение на Решение №
................ / г. за определяне на изпълнител се сключи настоящият договор, като
страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане:
„Услуги по популяризиране на името (марката) на клъстер Сдружение „Ветеринарна ЕПрактика“ и визуализация на проект „Устойчиво развитие на Ветеринарната Практика,
подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията
Ветеринарен лекар“ по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1:
Изработка на лого – 1 бр.
- Дизайн на лого – 1 бр.
- Бланки – 1000 бр.
- Визитки – 1000 бр.
- Табели за врата – 2 бр.
- Банери – 2 бр.
- Дизайн и изработка на брошури – 5000 бр.
- Изработка на плакати и папки – 500 бр.
- Изготвяне на информационен бюлетин – 7 бр.
Обособена позиция 2:
Информационна табела – 1 бр.

Чл. 2. Обхват на договора са услугите, описани подробно в Приложение №1 (Оферта) и
Приложение №3 (Техническо задание) към настоящия договор.
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II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА
Чл. 3. (1) Стойността на договора е: ........................................ ( .......................... ) лева с
включен ДДС, подробно описана в Приложение 1 към настоящия договор.
(2) Стойността по ал. 1 включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на
договора.
(3) Възложителят не дължи каквото и да е плащане, при каквото и да е било условие,
извън стойността по ал. 1.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. Плащането се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя:
IBAN сметка: ...........................................................
BIC код на банката: ................................................
Банка: .......................................................................
Град/клон/офис: ......................................................
Адрес на банката:....................................................
Чл. 5. Плащането се извършват на база издадена фактура/и - оригинал. В описателната
част на фактурата следва да бъде записан текстът: „Разходът е по договор
BG161PO003-2.4.01/К-02-10/27.04.2012г./Se.....“
Чл. 6. Схемата на плащане е както следва:
- Авансово плащане в размер на 50 % в 5-дневен срок от подписване на Договор с
изпълнителя;
- Финално плащане в размер на 50 % в 5 дневен срок след подписване на приемопредавателен протокол по образец на Управляващия орган на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“.
IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.
7.
(1)
Срокът
за
изпълнение
на
договора
е:
...........................................................календарни дни, считано от датата на подписване на
настоящия договор.
(2) При изпълнението на услугите следва да бъде подписван приемо-предавателен
протокол по образец на Управляващия орган на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8. Възложителят има право:
1. Да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем и качество на неговите
изисквания;
2. Да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на
неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията му;
3. Писмено да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия за
решаването на възникналите в хода на изпълнението на обекта на поръчката проблеми;
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4. Когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията по настоящия договор, да
откаже приемането на услугите или на определена част от тях, както и да откаже да
заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите
задължения съгласно договора.
Чл. 9. Възложителят се задължава:
1. Да изплати на Изпълнителя сумата, съгласно условията и сроковете определени в чл.
6 от настоящия договор.
2. Да информира Изпълнителя за всички пречки, възникнали в хода на изпълнението
на работите.
3. Да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълнение на работите по настоящия
договор.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. Изпълнителят има право:
1. Да получи сумата, посочена в чл. 3 от настоящия договор.
2. Да получава съдействие и информация от Възложителя при извършване на услугите,
предмет на този договор.
3. Да изисква от Възложителя приемането на извършените услуги, съгласно условията
и сроковете на този договор.
Чл. 11. Изпълнителят се задължава:
1. Да осигури качество на услугите, отговарящо на съответните стандарти, нормативи и
технически показатели.
2. Да информира своевременно Възложителя за всички потенциални проблеми, които
биха могли да възникнат в хода на работите, както и да предлага мерки за тяхното
решаване.
3. Да уведоми своевременно Възложителя за прекъсване изпълнението на договора при
настъпване на непреодолима сила.
VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ
Чл. 12. (1) Извършените услуги по договора се приемат чрез подписване на протокол, с
който удостоверява приемането на извършените услуги.
(2) Възложителят може да откаже приемането на извършените работи, когато
аргументирано докаже частично или лошо тяхно изпълнение.
VIII. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 13. При забава на Изпълнителя по изпълнението на настоящия договор, същият
дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) от
сумата, посочена в чл. 3 за всеки ден забава, както и обезщетение за вреди и
пропуснати ползи в случаите, когато те надхвърлят тази неустойка.
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Чл. 14. При забава на плащането Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в
размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) от неплатената сума за всеки просрочен
ден.
Чл. 15. Наложените глоби и/ или санкции от държавните институции за установени
нарушения при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и
се заплащат от нея.
IX. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. Настоящият договор може да се изменя само след одобрение от
Управляващия/Договарящия орган по ДБФП К-02-10/27.04.2012.
Чл. 17 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие
на страните.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна
невъзможност за изпълнение на възложената услуга, като това следва да се докаже от
страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.
(3) Възложителят може да прекрати договора с 14 (четиринадесет) дневно писмено
предизвестие на Изпълнителя, когато е налице виновно неизпълнение, както и
забавено, частично, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя.
(4) Възложителят може да прекрати договора с 14 (четиринадесет) дневно писмено
предизвестие на Изпълнителя, при настъпване на съществени промени във
финансирането, които са извън правомощията на Възложителя, и които той не е могъл
да предвиди или предотврати.
(5) Възложителят може да прекрати договора с 14 (четиринадесет) дневно писмено
предизвестие до Изпълнителя, когато след сключването му е доказано, че при
провеждане на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор са допуснати
съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на Чл. 103 от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на
Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на
ЕС.
(6) В случаите по Ал. 5, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от
Изпълнителя по настоящия договор, Възложителят няма да изплати на Изпълнителя
направените разходи към момента на прекратяването му и ще предприеме законови
действия за възстановяване на изплатените вече суми по договора.
X. НАЧИН ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Чл. 18. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на
настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от
упълномощени лица
(2) За дата на съобщението/известието се смята:
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1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по
пощата;
3. датата на приемането - при изпращане по факс или телекс.
Чл. 19. (1) Валидни адреси и данни на страните са:
За Възложителя:
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Бъндерица“ №28, бл. 4612, вх. А, ап. 11
тел.: 0878933245 , факс: Н.П.
e-mail: montanagri@abv.bg
За Изпълнителя:
Адрес:
тел.: , факс:
e-mail:
(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3
(три) дневен срок от промяната.
XI. РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 20. Настоящият договор се изпълнява при спазването на чл. 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и
14 от Общите условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ К-0210/27.04.2012 от Изпълнителя.
Чл. 21. Изпълнителят е длъжен да изпълни договора съобразно описанието на
дейността, съдържащо се в Договора и с оглед изпълнение на предвидените в него
цели.
Чл. 22. Изпълнителят трябва да изпълни Договора с грижата на добър стопанин, при
спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с
най-добрите практики в съответната област. За тази цел Изпълнителят трябва да
осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и
точно изпълнение на договора и предвидени в описанието на проекта.
Чл. 23. Възложителят не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или
имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на Договора или като последица
от него. Възложителят не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън
предвидените по договора, свързани с подобни вреди. Изпълнителят поема цялата
отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер,
понесени от тези лица по време на изпълнение на Договора или като последица от него.
Възложителят не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие
нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите служители
или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата
на трето лице.
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Чл. 24. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за
избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителят
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на
функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради
причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или
националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които
то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно
финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност,
изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г.
Чл. 25. Възложителят, лицата, упълномощени от него, и Изпълнителят се задължават да
запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други
материали, за срок не по-малко от три години след приключването на оперативната
програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на
лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.
Чл. 26. При реализиране на своите правомощия Възложителят, Изпълнителят,
Контролните и Сертификационни органи спазват изискванията за защита на личните
данни, съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на комисията №1828/08.12.2006
г. и приложимото национално законодателство.
Чл. 27. Възложителят се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на
факта, че Договорът се финансира или съфинансира от Европейския фонд за
регионално развитие, а Изпълнителят може да го направи и в свои материали.
Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за
информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №
1828/2006 и приложение I към него.
Чл. 28. Двете страни се задължават да не допускат никакви форми на измама съгласно
чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности,
корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други
неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности.
Чл. 29. Изпълнителят се задължава да води точна и редовна документация и счетоводно
отчитане на дейностите по договора, използвайки подходяща система за
документооборот и счетоводно отчитане.
Чл. 30. Изпълнителят се задължава при поискване да предоставя на оторизираните
национални и европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима
информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва
необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания.
Чл. 31. Изпълнителят се задължава да допуска Договарящия орган, упълномощените от
него лица, Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно
звено, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и
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външни одитори, извършващи проверки да проверяват, посредством проучване на
документацията му или проверки на място, изпълнението на възложените му дейности
по проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на
разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната
документация и други документи, свързани с финансирането на тези дейности. Тези
проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на
оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006 на
Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или
съдебни производства.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 32. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението му или свързани с него, с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при
непостигане на съгласие, въпросите ще се отнасят за решаване към компетентен съд на
територията на Република България.
Чл. 33. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
Българско законодателство.
Чл. 34. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един
за Възложителя и един за Изпълнителя и съдържа следните документи (приложения),
които са неразделна част от него и които имат следната приоритетна подредба при
тълкуване и прилагане, следваща тази на самия договор:
1. Приложение 1 – оферта.
2. Приложение 2 – Общи условия към финансираните по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
3. Приложение 3 – Техническо задание за изпълнение на поръчката.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:___________________
( ………………………)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: _________________
( …………………)
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