Образец 9
ПРОЕКТО – ДОГОВОР
№ ............................/................... г.
Днес, ................2018 год. , в гр. Троян се сключи настоящия договор между:
1. Народно Читалище „Наука - 1870 г.” гр. Троян, БУЛСТАТ 000282867, с
административен адрес: гр. Троян, п.к. 5600, пл. „Възраждане”, представлявано от
Председателя – Д-р Виолета Койнова Койновска от една страна, наричанo по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. „……………..“ …….., ЕИК ……….., със седалище и адрес на управление:
…………, представлявано от ………, в качеството му на ……. наричанo по долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществени поръчки и в изпълнение на
Решение № ………… на Председателя на Народно Читалище „Наука - 1870” гр.
Троян за избор на изпълнител, след проведена открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на театрално осветление,
озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт
и закупуване на оборудване и обзавеждане на народно читалище „Наука – 1870 г.“ в
гр. Троян“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,
съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по
следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на осветителна инсталация за
театрално осветление“;
Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на озвучителна система и
допълнително оборудване“, се сключи настоящият договор за обществена поръчка, с
който страните постигнаха съгласие за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
дейностите по Обособена позиция № …….. във връзка с изпълнението на Договор
по проект № 11/07/2/0/00354 „Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на
оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище "Наука-1870 г." в гр. Троян “
при условията и в съответствие с Техническата спецификация, Предложението за
изпълнение на поръчката и Ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- представляващи неразделна част от този договор, както и в съответствие с
нормативните и технически изисквания за този вид работа, при съобразяване и с
изискванията на ПРСР 2014-2020 г., специалните и общите условия към
финансираните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и
бългорското законодателство.
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 2. (1) Следните документи ще се считат за неразделна част от договора и следва
да бъдат четени и тълкувани като част от настоящия договор, а именно:
1. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Техническа спецификация от документацията за участие в обществената
поръчка ;
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер
на ................... лева (........... словом) без ДДС, съгласно ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Цената включва всички разходи по качественото изпълнение на поръчката от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Общата стойност на договора не може да се променя за целия срок на
договора и не може да надвишава ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена с
преводно нареждане по следната, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банковата:
Банка:
IBAN:
BIC:
(5) При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен
срок от промяната да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната схема
6.1.Авансово плащане в размер на 50% /петдесет процента/ от стойността на
сключения договор, платимо до 30 /тридесет/ дни от получаване на авансово
плащане по договора за Безвъзмездна финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
Управляващият орган Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
6.2.Окончателно плащане в размер на 50% /петдесет процента/ от стойността на
договора, платимо до 90 /деветдесет/ дни след изпълнение на следните условия:
- извършен монтаж и инсталация;
- подписване на приемо-предавателен протокол.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочва във фактурите, издадени във връзка с
разходи по поръчката, освен задължителната информация и реквизити, съгласно
Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове и текст който гласи:
разходите са по проект № 11/07/2/0/00354 „Изграждане, реконструкция, ремонт,
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище "Наука-1870
г." в гр. Троян“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
ІV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Чл. 4. (1) Доставката и монтажът на оборудването следва да бъде извършена в срок
от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от подписване на договора с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Предложжението за изпълнение на поръчката.
(2) Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Троян, п.к. 5600, пл. „Възраждане”,
сградата на Народно читалище „Наука – 1870 г.“.
V. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 5. Приемането на доставката се извършва и удостоверява с приемо-предавателен
протокол, подписан от страните по договора или от упълномощени от тях лица,
като правото на собственост върху стоките, рискът от погиване или увреждане на
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изделията, както и рискът от причиняване на имуществени и неимуществени вреди
на трети лица настъпили в следствие на използването му преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че качеството на доставеното оборудване
отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрените от него технически
спецификации, съдържащи се в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на другите
документи, придружаващи доставката и издадени от производителя на
оборудването.
(2) Гаранционният срок на оборудването, предмет на договора, е ……….месеца,
считано от датата на подписване на двустранния приемателно-предавателен
протокол за извършена доставка и монтаж, съгласно Предложжението за изпълнение
на поръчката.
(3) По време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява
възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи
отговорност и поема разходите за всякакви дефекти и/или повреди на оборудването,
възникнали при експлоатацията му по време на гаранционния срок.
(4) В случай на констатиран дефект и/или повреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
последният се задължава своевременно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Гаранцията не покрива дефекти и/или повреди, ако не са спазвани изискванията
за експлоатация съгласно съпровождащите оборудването технически документи или
ако дефектите и/или повредите се дължат на външни причини или модификации,
които са извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сертифицирани специалисти за
извършване на гаранционното обслужване.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заплати уговореното възнаграждение по начина и съгласно условията на
настоящия договор;
2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
възложената му работа;
3. Да осигури достъп до обектите, в които ще се извършват дейностите по доставката
и монтажа;
4. Своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в
гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия
договор;
5. Да приеме изпълнението в случай, че то съответства на уговорените условия;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;
2. Да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не
възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност;
3. Да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно
изпълнение;
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4. Да откаже да приеме работата в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
поръчката или работата му е с недостатъци;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на
които възникват:
- смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите,
вследствие изпълнение предмета на договора;
- нарушение на нормативни изисквания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители
или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на
правата на трети лица.
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да извърши качествено доставката и монтажа на договорените стоки съгласно
техническата спецификация и спази посочения срок на изпълнение.
2. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на
договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.
3. По време на монтажа да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от
него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както
и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани
съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;
4. Своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които
създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението доставката и
монтажа.
5. Да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности
на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за
безопасност и охрана на труда;
6. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в
обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора,
документацията за участие и законовите изисквания.
7. Да поеме цялата отговорност към трети лица, в т.ч. и отговорност за вреди от
всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия
договор, както и последица от него;
8. При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от
подизпълнителите си работа, като за своя;
9. При извършването на дейността да спазва изцяло нормативните и технически
изисквания за договорения вид работа, при съобразяване и с изискванията на
подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка -7 «Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г.», Съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
10. Когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за
популяризиране на факта, че Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони са финансирали или финансират проекта. Такива мерки трябва да са
съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в
съответните актове от Европейското право. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да посочва финансовия принос на Европейския съюз в каквито и да са
документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите.
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Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет,
трябва да съдържа следното изявление: „Този проект №11/07/2/0/00354 се
осъществява с финансовата подкрепа по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура» от мярка -7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.»,
Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони“.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при
извършването на доставката е допуснал отклонения от изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от изискванията на ПРСР 2014-2020 г.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
работата и допълнителна информация при необходимост и съдействие в случаите,
когато възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие;
2. Да получи договореното възнаграждение при точно изпълнение на настоящия
договор.
VIІI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а) отклонения от количество и комплектността на стоките или техническата
документация (явни недостатъци);
б) отклонения от качеството на доставката и/или монтажа (скрити недостатъци):
- при доставяне на стоки не от договорения вид, съгласно посоченото в офертата на
изпълнителя;
- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.
(2) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез
крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя
протокол, подписан и от двете страни.
(3) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на гаранция на
доставените стоки.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
установените дефекти в 10 (десет) дневен срок от констатирането им.
(5) В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на
получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и
конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от
десет работни дни, считано от датата на получаване на рекламацията за своя сметка
и риск да достави/монтира на мястото на доставяне количеството липсващи в
доставката / некомплектни договорени стоки.
(7) При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от
десет работни дни, считано от датата на получаване на рекламацията да
замени/отремонтира доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя
сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от
заплатената цена, ведно с дължимите лихви.
IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
5

Чл. 10. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидено
обстоятелство. Никоя от страните не може да се позовава на непредвидено
обстоятелство, ако е била в забава и не е информирала другата страна за
възникването на непредвиденото обстоятелство.
(2) „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелства,
които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или
бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на
дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
(3) Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да предприеме
всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и
загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на
непредвидено обстоятелство.
(4) Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задължението се
спира.
(5) Не може да се позовава на непредвидено обстоятелство онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на договора.
(6) Не представлява “непредвидено обстоятелство” събитие, причинено по
небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни
представители и/или служители, както и липсата или недостига на парични средства.
X. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 11. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в договорения
срок същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността
на договора без ДДС, за всеки ден закъснение, но не повече от общо 20% от цената
на договора.
Чл. 12. След достигане на максималният размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има правото да развали договора.
Чл. 13. При неточно или некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен отстраняване на недостатъците, и неустойка в размер 20%
от стойността на разходите без ДДС, необходими за отстраняване на неточното или
некачествено изпълнение.
Чл. 14. Неустойките и другите вземания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора се
привеждат по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 15. Изправната страна може да претендира и по-големи вреди по установения в
закона ред.
ХI. ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в случаите,
предвидените в чл. 116 от Закона за обществените поръчки /действащ към датата на
обявяване на обществената поръчка/.
Чл. 17. Всякакви промени в Договора, се правят в писмена форма посредством
сключване на допълнително споразумение.
Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на
договора.
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(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по
взаимно писмено съгласие на страните.
(3) Когато след започване изпълнението на дейностите по настоящия договор, са
настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности, извън
правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия с писмено предизвестие, информира
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за настъпване на обстоятелствата.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните
условия:
⁻ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не не отстранява установени неточности или
несъответствия констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и отразени в протокол;
⁻ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде
открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За
настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно
да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 19. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени
видове работи.
Чл. 20. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да:
⁻ Прекрати по-нататъшната работа;
⁻ Предаде цялата документация и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
заплатил;
⁻ Предаде всички доставки, изпълнени от него до датата на прекратяването.
XII. ГАРАНЦИИ ЗА АВАНС И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 21. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция
за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на договорва без вкл.
ДДС.
(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция.
3. застраховка.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора.
(5) В случаите по ал. 1 когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по нея в
случай на доказано виновно неизпълнение, на което и да е от задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет)
дни след приключване на изпълнението и разплащане по договора.
Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранция за обезпечение
авансово плащане в размер на пълната стойност на предоставения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аванс.
(2) Обезпечението в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените
средства се представя в една от следните форми:
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1. Парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане,
преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
IBAN: BG67SOMB91301040002402
BIC: SOMBBGSF
БАНКА: "Общинска банка "АД, клон Ловеч, офис Троян
2. Банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, покриваща пълния размер на аванса /с ДДС – в приложимия
случай/, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото
авансово плащане по договора, при условията посочени в него. Валидността на
Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок не пократък от крайния срок за изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено
до изтичането на този срок. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се
освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три дни след връщане или възстановяване на
аванса в пълен размер.
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя. Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане
следва да бъде със срок не по-кратък от крайния срок за изпълнение на договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на
авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок. Гаранцията за
обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три
дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер.
(3) Гаранцията по ал. 2, т. 1 или 2 може да се предостави от името на
изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
XIIа. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ /когато е приложимо/
Чл. 22а.(1) В случай, че в офертата му е предвидено участие на подизпълнители,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на
настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
(2) Срокът по ал. 1 важи и в случай на включване на подизпълнител по време на
изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията па чл.
66. ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на
изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното
споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в З-дневен срок от сключване на
договора с новия подизпълнител, заедно с доказателства, че са изпълнени условията
по чл. 66. ал. 2 и 11 от ЗОП.
XIII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото
възлагане.
(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предприема каквито и да било дейности,
които могат да го поставят в хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57
от Регламент 966/2012 г. и относима национално законодателство.
(3)
При наличие на такъв риск ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички
необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство. което предизвиква или може да предизвика
подобен конфликт.
(4)
Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно
упражняване на функциите по договора на което и да е лице е опорочено поради
причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или
националната принадлежност, икономически интереси или всякакъв друг общ
интерес, конто то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)
№1605/2002 на Съвета.
(5)
Конфликт на интереси е и всяко действие, посочено в чл. 32 от Делегиран
регламент (ЕС) №1268/2012 на комисията.
(6)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича лица заемащи
публична длъжност в организацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, експерти, участващи в
подготовката или изпълнението на проекта и служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за
него лично или за друго юридическо лице, в което той стане съдружник, акционер,
управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на § 1 от
Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси за срок от една година след прекратяване на
правоотношенията на горепосочените лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-рано от
изтичане на Срока на договора, независимо от основанието за прекратяване.
XIV. МЕХАНИЗЪМ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ
Чл. 23. (1) По смисъла на параграф 36 на чл. 2, от Регламент (ЕС) №1303/2013 и
настоящия договор „нередност“ е всяко нарушение на правото на Съюза или на
националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от
действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилягането на
европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за
последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез отчитане на неправомерен
разход в бюджета на Съюза.
(2) „Измама” но отношение на разходите. съгласно чл. 1. параграф 1, буква от
Конвенцията за зашита на финансовите интереси на Европейските общности следва
да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни
изявления или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на
средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджет управлявани
пряко от или от името на Европейските общности;
б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение,
имащо съшия резултат;
в) използването на такива средства за различни цели от тези, за които те
първоначално са били отпуснати.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с длъжен да не допуска нередности при изпълнение
на възложените му с договора работи както и незабавно да сигнализира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на съмнения за нередности свързани, както с
изпълнението на договора, така и при изпълнението на проекта.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички неправомерно
получени суми в пълен размер, ведно с дължимата лихва за периода през който те са
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престояли при него в срок от 10 дни след получаване на писмено искане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) При невъзстановяване в размера и срока по предходната алинея
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си от Гаранцията за изпълнение на
Договора, както и по общия ред.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запознае лицата, ангажирани с
изпълнение на договора с определен него за „нередност и измама”.
XVI. ОТЧЕТНОСТ
Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Управляващия
орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни
одитори да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки
на място, изпълнението на договора, 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 договора.
(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури наличността на документите в
съответствие с изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета.
(3)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия
орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската служба
за борба с измамите и външни одитори да извършат проверки и инспекции на място
в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската
общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу
измами и други нарушения и приложимо го национално законодателство.
(4)
За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на служителите
или представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган, Сертифициращия
орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за
борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори достъп
до местата, където се осъществява договора, в това число и достъп до неговите
информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с
финансово-техническото управление на договора, както и да направи всичко
необходимо, за да улесни работата им.
(5)
Достъпът, предоставен на служителите или представителите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните
одитни органи, Европейската комисия. Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо
трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва
да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява
проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им
местонахождение.
(6)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира че правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия
орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните
одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват
равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по
отношение на неговите партньори и подизпълнители.
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Чл. 25.(1) Цялата документация по договора се съхранява или под формата на
оригинали, или в заверени копия верни с оригинала, на общоприети носители на
данни. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството като счетоводната система и документация са налични до изтичане
на сроковете за съхранение на документацията, указали в чл. 140 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013.
(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява всички документи по изпълнение на настоящия
договор по време на неговото изпълнение и за период от 3 години след датата на
приключване и отчитане на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
но не по по-кратък от предвидения в Закона за обществените поръчки.
(3)
Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно
обосновано искане на Европейската комисия.
(4)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за началната дата на
периода.
ХVII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 проекта.
(2) Европейската комисия има право на достъп до всички документи. предоставени
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като спазва същите изисквания за поверителност.
(3) Във връзка с изпълнението на договора страните се задължават да спазват
изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Закона за
защита на личните данни.
Чл. 27. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала ù известна при или по повод изпълнението на
този договор.
Чл. 28. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се
извършват в писмена форма чрез факс, ел.поща, препоръчана поща с обратна
разписка или куриерска служба или по реда на Закона за електронния подпис и
електронния документ. Страните представят следните адреси за кореспонденция:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: адрес: град Троян, пл. „Възраждане”, тел.0888757460, лице за
контакти: Станка Марешка, имейл: nauka_tr@mail.bg
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес: ……………., тел. ………………, факс ........., лице за
контакт: ………………., имейл: …………… .
(2) Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми
другата страна, същата се счита за редовно уведомена, ако съобщението е изпратено
на адреса от договора.
(3) В срок до 3 (три) дни след подписване на договора всяка от страните информира
другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор,
неговия факс и актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се
променят само с писмено уведомление на съответната страна по реда на договора.
Чл. 29. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще се
решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне
съгласие - по съдебен ред от компетентния български съд, в съответствие с
българското законодателство. За всички неуредени в този договор въпроси се
прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
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Чл. 30. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения към договора:
- Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Техническа спецификация от документацията за участие в обществената поръчка;
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………
/Д-р Виолета Койновска-Председател /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:……………..
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