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Приложение 6
Д О Г О В О Р № ……….
/проект/
Днес,………….2019 г., в

с. Хайредин, област Враца се сключи настоящия

договор между:
Сдружение „Нов Път” със седалище и адрес на управление: с. Хайредин,
община Хайредин, област Враца, ул. Крум Аврамов № 22, БУЛСТАТ 106586261
представлявано от Михайл Михайлов, наричан за краткост ("ВЪЗЛОЖИТЕЛ"),
от една страна и от друга страна
..................................................................., регистрирано с решение по фирмено дело
№……………/.......................г, по описа на Окръжен съд ………….................……, със
седалище и адрес на управление:.............................................................................................,
БУЛСТАТ/ ЕИК……………………………………………………………..представлявано
от…………………………………….................................................................................,
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 . (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:
Логистика и организиране на фокус групи, работни посещения, обучение и
конференция по проектно предложение ACF/122 „Изграждай мостове за промяна“
изпълняван в рамките на Фонд „Активни граждани България“ , на ФМ на ЕИП 20142021 г. , включваща:
1.

Логистика и организиране на фокус групи в България за изготвяне на анализ за

начини на въздействие на уязвимите групи върху политиките в общността – 6 бр. по
един във всеки планови регион на страната;
2.

Логистика и организиране на обучение по Програма за активно гражданско

включване и развитие на застъпнически умения – 3 модула по 3 дни,
3.

Логистика и организиране на среща на Мрежата на завършилите Програмата за

активно гражданско включване и развитие на застъпнически учения – два дни в гр.
София;
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4. Осигуряване на хотелско настаняване в гр. Осло, Норвегия;
5. Логистика и организиране на Конференция за начини на въздействие на
уязвимите групи върху политиките в общността за гарантиране на човешките им
права и икономическото им включване чрез застъпничество гр. София.
(2) Качеството и очакваните резултати от изпълнението на дейностите по
предмета на договора, трябва да съответстват на изискванията на настоящия договор,
на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническо предложение за
изпълнение на процедурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.2 (1) Изпълнението на всяка дейност от договора ще се извършва след подаване на
Заявка от страна на Възложителя в срок от минимум 7

дни преди старта на

изпълнението на съответното събитие с точно указани дати на провеждане на
събитията.
II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата максимална цена на договора е …………………………………………
лв. (…………………………………………. лева) без ДДС съгласно Ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Цената включва всички разходи по изпълнение на дейностите и постигане на
резултатите по предмета на поръчката съгласно чл. 1 от настоящия договор и не
подлежи на актуализация. Цената ще бъде изплатена по следният начин :
Междинни плащания на база на реалноползвана услуга според брой участници,

след

предоставяне на протокол за извършена дейност и оригинална фактура
Окончателно плащане - след предоставяне на финален

протокол и оригинална фактура след

приспадане на междинните плащания до изплащане на реално ползвани услуги според брой
участници - до максимум 100% от стойността на договора .

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват в български лева, с банков превод по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ………………………………………………...,
както следва:
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IBAN ………………………………………………………..
BIC ……………………………………………………….....
Адрес на Банката ……………………………………………
в срок до 30 (тридесет ) работни дни от датата на приемане на дейността със съответния
двустранен констативен протокол и издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) При издаването на фактурите за плащанията по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
следва да спазва сумите посочени от него съгласно Ценовата оферта за извършване на
съответните дейности.
(5) Във всички разходно оправдателни документи, свързани с изпълнението на
договора, задължително трябва да е указано, че :

Разходът се извършва по проект

№ АСF / 122 „Изграждай мостове за промяна»
III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Чл. 5

Срокът за изпълнение на услугата е съгласно посочените срокове за всяка

дейност в публичната обява

но не по-късно от посочи дата, те не знаят до кога

изпълняваш проекта – в обявата си посочила не по-късно от 10.01.2021 г
Чл.6 Мястото на изпълнение на услугите е Република България
IV. КОМУНИКАЦИИ
Чл. 7 Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между
Възложителя 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 Възложителя
и един за Изпълнителя.
(1) Кореспонденцията ще бъде осъществявана, използвайки следните контакти:
ЗА възложителя:
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Сдружение „ Нов път“
п. к 3357, С. Хайредин, област Враца , ул. „ Крум Аврамов“ № 22
Тел. завръзка +359 896 78 24 69 , e-mail: new_road@abv.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(2) Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефонни номера,
факсове и банковите си сметки да уведоми незабавно другата страна в 5 дневен срок.
(3) За дата на съобщението/уведомлението се смята:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/ уведомлението
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на изпращането – при изпращане по електронна поща
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8 Възложителят има право
(1 )

да получи изпълнение на предмета на договора в срок, без отклонение от

договореното и без недостатъци.
(2 ) Възложителят има право да оказва текущ контрол при изпълнението на договора.
(3) Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като осигури сътрудничество от страна на всички длъжностни лица
за изпълнение на договора;
(4) Възложителят се задължава да предоставя и осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
до цялата информация, необходима за изпълнението на договора и на услугите;
(5) Възложителят се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията
на раздел ІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
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(6) Възложителят не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на
служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на
настоящия договор или като последица от него. Възложителят не дължи обезщетения
или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор.
Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за
вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на
изпълнение на предмета на настоящия договор.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9 Изпълнителят има право
(1) да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия
договор.
(2) Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок предметът на договора,
съгласно изискванията на Възложителя, посочени от него в публичната обява.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира Възложителя за всички
обстоятелства, възникнали преди или по време на изпълнение на договора, които биха
могли да засегнат неговата независимост и обективност при изпълнение на услугите.
(4) В хода на изпълнение на услугите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да
информира Възложителя за възникналите трудности и проблеми при изпълнението,
както и за необходимите за преодоляването им мерки.
(5) Изпълнителят е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна
отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за
регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с
изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на
законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.
VII. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл.10 (1) Резултатите от извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа/дейност по чл. 1, ал.
1 от договора се представят за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поставените за
изпълнение срокове, констативни протоколи за всяка изпълнена дейност.
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема отчитаното на всяка дейност със съставянето на
констативен протокол, подписан от оторизираните представители на страните по
договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема окончателното изпълнение на договора, когато е
изпълнена последната дейност и подписан последният констативен протокол. В
протокола се констатира изпълнението или неизпълнението на договора и размера на
окончателното плащане.
(5) От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констативните протоколи се подписват от
ръководителя на проекта, а от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от ръководителя или
изрично упълномощено от него лице.

VIII . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11 Настоящият договор се прекратява:
(1) с неговото изпълнение;
(2 ) по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като
страните не си дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
извършените и приети до прекратяването дейности;
(3 ) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа;
(4 ) с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до
другата страна, продължило повече от 20 (двадесет) работни дни. В този случай се
отправя писмено предизвестие до неизправната страна, с което се предоставя
допълнителен срок за изпълнение не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от
датата на предизвестието.

IX ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Чл.12 ИЗЪПЛНИТЕЛЯТ следва да спазва изискванията на приложимото национално
и европейско законодателство по отношение защитата на личните данни, съдържащи
се в пълната документация, свързана с договора.
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Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.13 . Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 14. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му,
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското
гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез
споразумение. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред
компетентния български съд.
Чл. 15 . Всички изменения и допълнения на настоящия договор са действителни само
ако са съставени в писмен вид и са подписани от страните.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните по него.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Техническа спецификация.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(................................)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

(Михайл Михайлов …………………..)

Име, подпис и печат
Длъжност ………………………..

Име, подпис и печат
Длъжност:

Председател на УС на
Сдружение „ Нов път“
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