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 ПРОЕКТ! 
 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКИ 
 

  № BG04-04-05- 15-08/ Se…. 
 

 

«Балкански институт по труда и социалната политика», със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1113, бул. Цариградско шосе,бл.22, вх.А, ет. 1, ЕИК по 

БУЛСТАТ: 130611906, представлявана от Иван Нейков Нейков– управител, наричано 

по-нататък  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ   

от една страна, 

и 

..........................................................с ЕИК по БУЛСТАТ ........................................,  адрес:  
гр. ..............................................................................................................., представлявано 
от  ................................................................................................ , ЕГН .................................,  
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

от друга страна, 

сключиха договор за следното: 
 

Наименование на договора  

„Организация на кетъринг за обученията на място” 

 

Член 1 Предмет 

1.1 Предмет на настоящия договор е:   „Организация на кетъринг за обученията на 

място”  , по договор за безвъзмездна финансова помощ BG04-04-05- 15-08, проект 

„Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено 

съзнание”, Грантова схема BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за 

повишаване на административния капацитет, свързан с мерките за енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни източници“,  Програма BG04 „Енергийна 

ефективност и възобновяема енергия“ , Финансов механизъм на европейското 

икономическо пространство 2009-2014 

 
1.2 Изпълнителят е длъжен да спазва точно клаузите на договора и техническите 
приложения. 
 
1.3        Мястото на приемане на доставката е :  22 областни града в България: София 
- 2, Благоевград, Перник, Видин, Монтана, Ловеч, В.Търново, Габрово, Разград, Шумен, 
Ямбол, Бургас, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Варна, Смолян, Кърджали, 
Кюстендил, Търговище.  

  
 



Член 2 Срок  
 
2.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване от двете страни и е със 
срок  до цялостно изпълнение на услугата, но не по-късно от  срока на договора за 
безвъзмездна финансова помощ. 
 
2.2. Сроковете за изпълнение  на доставката от Изпълнителя е ......  месеца от 
сключване на договора и не по-късно от срока на ДБФП. 
 

 

Член 3 Цена 

3.1 Доставката,  предмет на договора се предоставя на цената, посочена в ценовата 
офертата на Изпълнителя.  Общата стойност на договора е ................................лева без 
ДДС.   
 
3.2 Цената по член 3.1 съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Бенефициента 
на  Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на 
преразглеждане.  
 
3.3. Плащанията се извършват както следва: 
 
a) Авансово плащане в размер на 25%  от стойността на договора , платими до 20 дни 
след подписването му и представяне на фактура за размера на плащането; 
 
б) Междинно плащане  - на два пъти по 25 % след извършване на 7 –мо и 15-то 
обучение и представяне на фактури. 
 
в) Окончателното плащане в размер на 25% -  до 10 дни след  приемане на услугите и 
подписване на  приемо – предавателен протокол и фактура за размера на плащането 
или 
 г) ако Доставчикът не желае авансово и/или междинно плащане, то за окончателното 
плащане в размер на 100% - след приемане на услугите с приемо-предавателен 
протокол и фактура. 
 
При извършване на периодични доставки за всеки етап се подписват междинни приемо 
-предавателни протоколи, отразяващи доставеното количество.   
 

Член 4 Списък на договорните документи  

Договорът се състои от следните документи, които се прилагат по реда, в който са 
изброени: 

 
Настоящият договор; 
Изискванията на Бенефициента (Приложение І); 
Офертата на Изпълнителя (Приложение II). 

 
Текстовете на всички документи, съставляващи договора, могат да се ползват за 
тълкуване на останалите разпоредби. В случай на неясноти или противоречия се 
прилагат разпоредбите на документа с по-висок ранг съгласно йерархичния ред на 
документите. 
 

Член 5 Комуникации  

Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между 
Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на 
договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. 
Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за 
Бенефициента и един за Изпълнителя. 
 



Член 6 Задължения на изпълнителя  
 
6.1   Да  извърши Услугите , предмет на настоящия договор в посочения срок и 
съгласно изискванията на Бенефициента /Приложение І/ 
 
6.2  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, като за тази цел  осигури всички 
финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно 
изпълнение.  

6.3  Изпълнителят се задължава да спазва законодателството в областта на 
държавните помощи като предоставя услуги при равни пазарни условия без 
нарушаване правилата на конкуренцията. 

Член 7  Отговорност 
7.1 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. 

7.2  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, произтичаща 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. 

Член 8  Конфликт на интереси 
8.1 Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване 
и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от 
Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно 
Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 
подобен конфликт или свързаност.  

8.2 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., 
както и по смисъла на Законa за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси. 

 Член 9   Поверителност 
 При спазване на разпоредбата на Общите условия към договорите, финансирани от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ 
на ЕИП)”, 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. 90 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 

Член 10  Визуализация 

10.1 Въложителят се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на 
факта, че проектът се финансира или съфинансира от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП). Предприетите за 
тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и 
публичност, предвидени в чл. 8 и приложение I към чл. 9 от Регламент на Комисията  № 
1828/2006. 



10.2  Възложителят следва да упомене финансовия принос на Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП) в каквито и да 
са документи, свързани с изпълнението на дадена операция (включително сертификати 
за участие и други сертификати) и при всякакви контакти със средствата за 
осведомяване. Когато това се изисква съгласно чл. 8 от Регламент на Комисията       № 
1828/2006, той следва да използва логото на ЕС и логото на ПРОГРАМА BG04 
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ 

 
Член 11  Прекратяване на договора от Възложителя  
 
11.1  Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент със 
седемдневно предизвестие до Изпълнителя в следните случаи: 
        а) когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора; 
        б) когато Доставчика е обвинен в сериозно нарушение на договора и неизпълнение 
на задълженията по договора по друга процедура за доставки или схема за 
безвъзмездна помощ, финансирана от бюджета на Общността или националния 
бюджет; 
       в) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на 
договора. 
 
11.2 Възложителят е длъжен, предавайки известието за прекратяване на договора, да 
даде указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на 
договора  и за ограничаване на разходите до минимум. 
 
11.3  При прекратяване на договора, Възложителят е длъжен в максимално кратък срок 
в присъствието на Доставчика или неговите представители, да състави опис на 
извършените доставки и работа, както и на доставените и неупотребени материали. 
Възложителят е длъжен да състави и протокол за задължения на двете страни към 
момента на прекратяване на договора.  
 
Член 12    Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя 
 
12.1 Изпълнителят има право да прекрати договора с четиринадесетдневно 
предизвестие, когато Възложителят: 
           а) не изплати на Изпълнителя сумите при издаване на протоколи от 
Възложителя, след изтичане на крайните срокове, уговорени в този договор.  
          б)  системно не изпълнява задълженията си по договора след няколкократни 
покани 
          в)  когато Възложителят преустанови изцяло или частично изпълнението на 
договора за повече от 180 дни на основания, които не са записани в договора и не по 
причина на неизпълнение от страна на Доставчика. 
 
Член 13  Прекратяване на договора от страна на Договарящият орган 
 Договарящият орган има право да прекрати Договора по изпълнение на проекта  без 
предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в случай на нередност

1
 

от страна на Бенефициента, в случай на подозрение в измама
2
 съгласно чл. 1 от 

                                                           
1
 всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или 

бездействие от стопански субект, което е имало или би имало за резултат нарушаването на 

общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством 

намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират 

направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. 

2
 относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или 

документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на 

средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от 

или от името на Европейските общности, 

- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат, 



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. 
Това условие се отнася и до партньорите, изпълнителите и представителите на 
Бенефициента. 
 
Член 14   Счетоводни отчети и технически и финансови проверки 
 Бенефициентът гарантира, че правата на 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 външните 
одитори, извършващи заверки съгласно чл. 13.6 от настоящите Общи условия, 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. Когато партньор или подизпълнител на Бенефициента е 
международна организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между 
тази организация и Европейската комисия. 

 
Член 15  Приемане на Услугите 
Услугите  ще бъдат приети след подписване на приемопредавателен протокол.  
 
Член 16   Общите условия  - приложение към договора за безвъзмездна финансова 
помощ, се отнасят и за страните по настоящия договор. 
 

Член 17 Приложимо законодателство  

Към всички въпроси, които не са изрично уредени от уговорките в настоящия договор, 
се прилага законодателството на Република България. 

 

Член 18  Спорове уреждани по съдебен път 

Всякакви спорове между Страните, които могат да се появят по време на изпълнението 
на договора и които не могат да се решат по друг начин, ще се обсъждат в 
съответствие с националното законодателство. 

Член 19 Проверки и одит от страна на финансиращата институция 
 
Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на 
Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане на 
документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на Проекта и да 
извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за 
отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към 
финансирането на Проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 7 години 
от финалното плащане по договора.  

                                                                                                                                                                      

- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са 

били отпуснати,  

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 

 



 
За Изпълнителя За Бенефициента 

Име:  Име: Иван Нейков 

Длъжност: Представляващ  

 

Длъжност:  Управител  

БИТСП 

Подпис: 
 

Подпис:  

Дата:  Дата:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от "Балкански институт по труда и социалната 

политика”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и 

Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. 
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