
Европейски съюз ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд 
Инвестиции в хората 

ДОГОВОР fc Щ 
за изпълнение на обществена поръчка: 

„Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с 
тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на 
служителите от община Костинброд". 

liS ш Д н е с , . . . . У . ' . 2014 година, в гр. Костинброд, между: 

1. ОБЩИНА КОСТИНБРОД, със седалище гр. Костинброд, Област София, ул. 
„Охрид"№1, ЕИК:000776363, представлявано от Милен Димитров - кмет на Община 
Костинброд и Анита Кръстанова - гл. счетоводител, наричано по-долу 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна 

и 
2. ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВО НА ПОЗНАНИЕТО" с ЕИК: 131180266 
представлявано от Албена Милчева Монова, като неин изпълнителен директор и 
със седалище и адрес на управление: гр.Девин, ул. "Гордьо Войвода"- общински 
недвижим имот и адрес за кореспонденция: гр. София 1404, жк. Стрелбище, бл.112, 
вх В, ет.10, ап.80, тел.: 0887/137 033, факс: 02/9262043, е- mail: officeksf @ 
gmail.com, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

На основание чл.41, във връзка с чл. 741 от Закона за обществените поръчки и 
във връзка с Решение №РД-05-96/10.04.2014г. и Обявление с изх. № 08.00-104/ 
10.04.2014 г. за откриване на открита процедурата публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с ID № 00035-2014-0002 и Решение № РД-05-259/ 
14.08.2014г. на Кмета на Община Костинброд за определяне на изпълнител, сключиха 
настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу 
възнаграждение да извърши дейности по реализация на обучения и свързаната с тях 
логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от 
община Костинброд", като услугата включва извършването на следните дейности: 

1. Обучение за Ефективно лидерство за 12 служители на община Костинброд 

1 При сключване на договора се добавя приложимата алинея на чл. 74 от ЗОП. 
Този документ е създаден в рамките на Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната 

ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос 11 „ Управление на 

човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия 
BG051P0002/13' 2.2-11., Договор за БФП Л? 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма. „Административен капацитет 2007 - 2013 ", съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. Цяпата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 

община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз ши Управляващия орган, МФ. 
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2. Логистика за обучението по Ефективно лидерство за 12 участника 
3. Обучение за Лична ефективност за 42 служители на община Костинброд 
4. Логистика за обучението по Лична ефективност за 42 участник 
5. Обучение за Екипна ефективност за 42 служители на община Костинброд 
6. Логистика за обучениетопо Екипна ефективност за 42 участника 

(2) Изпълнителят извършва дейностите по ал. 1, съгласно условията на 
Документацията за участие в поръчката и Офертата на Изпълнителя, представляващи 
неразделна част от този договор. 

(3) Качеството, очакваните резултати и индикаторите за изпълнението на 
дейностите по предмета на договора трябва да съответстват на изискванията на 
настоящия договор, заложени в Техническата спецификация и предложението на 
Изпълнителят. 

(4) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на 
действащото общностно и национално законодателство и актовете в областта на 
Структурните фондове на ЕС и правилата на Оперативна програма „Административен 
капацитет" (ОПАК). 

(5) С подписването на настоящия договор Изпълнителят декларира, че е 
запознат с действащите правила на ОПАК. 

Чл. 2. (1) Авторското право върху изработеното в изпълнение на този договор и 
всяка негова част, включително, принадлежи на Възложителя. 

(2) Изпълнителят носи отговорност изработеното в изпълнение на договора да 
не бъде използвано от него, негови представители или автора, нито правата върху него 
да бъдат прехвърляни на трети лица. 

Чл. 3. Изпълнителят извършва услугата по чл. 1, ал. 1 в срок от (съгласно 
предложението на участника*), но не по-късно от 3 месеца от подписване на договора с 
Изпълнителя и в рамките на срока за приключване на договора за безвъзмездна финансова 
помощ. Договорът влиза в сила от датата на двустранното му подписване. 

Чл. 4. В срок до 3 (три) работни дни преди провеждане на всяко семинарно 
обучение Изпълнителят съгласува с Възложителя: 

1. мястото на провеждане на обучението; 
2. датата на провеждане на обучението 
3. всички логистични компоненти за провеждане на обучението съгласно 

Техническата спецификация и Техническото предложение на Изпълнителя. 

Този документ е създаден в рамките на Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос II „ Управление на 
човешките ресурси ", подприоритет 2.2. „ Компетентна и ефективна държавна администрация ", бюджетна линия 

BG051P0002/13/2.2-11., Договор за БФП Лг° 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013 ", съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 
община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз ши Управляващия орган, МФ. 

II. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл. 5. (1) Общата стойност на договора, е в размер на 60 480,00 ( шестдесет 
хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС или 72 576,00 лева (седемдесет и 
две хиляди петстотин и седемдесет и шест) лева, с включен ДДС, съгласно ценовата 
оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. Като стойностите по 
дейности са окончателни, съгласно ценовата оферта. 

(2) Стойността на възнаграждението по ал. 1 е твърдо договорена, като обща 
стойност, както и по дейности не подлежат на промяна през срока на договора, освен в 
случаите чл. 43, ал. 2 от ЗОП. В цената са включени всички възможни разходи на 
Изпълнителя за извършване на услугите - предмет на този договор. 

(3) Плащането се извършва в лева с платежно нареждане по банковата сметка на 
Изпълнителя, както следва: 

Банка: „ Първа инвестиционна банка" АД, гр. София, клон „Мария Луиза" 
IB AN: BG 45 FINV 915012BG NOCLLN, 
банков код: FINV BGSF 
(4) Плащания ще бъдат извършвани за всяка изпълнена дейност по договора, в 

срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане от страна на Възложителя на Отчет 
за извършената работа по договора, с двустранно подписан констативен протокол без 
бележки и срещу издадена оригинална фактура с отразени брой/вид на извършените 
обучения и логистични услуги и предложената, съгласно Ценовото предложение на 
Изпълнителя цена. 

(5) Във всички разходооправдателни документи, свързани с изпълнението на 
Договора, задължително трябва да е указано, че разходът се извършва по проект 
„Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване 
на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", договор 
№ 13-22-44/04.12.2013 год.,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 

(6) Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на 
възнаграждения, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон, 
административните и логистичните разходи, както и всякакви други разходи, 
независимо дали са подобни на изложените по-горе, са за сметка на Изпълнителя и са 
включени в предложената от него цена. Възложителят не дължи каквото и да е 
плащане при никакви условия във връзка с тези разходи, извън договореното в този 
член. 

(7) В случаите, когато е начислена неустойка при условията на настоящия 
договор, Възложителят заплаща дължимото възнаграждение след получаване на 
внесената от Изпълнителя неустойка по банковата сметка на Възложителя, ако 
гаранцията за изпълнение не е достатъчна за събиране на дължимата неустойка. 

Този документ е създаден в рамките на Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос 11 „ Управление на 
човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия 

BG051Р0002/13/2.2-11., Договор за БФП .Ys 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 — 2013", съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 
община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз или Управляващия орган, МФ. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) Възложителят има право: 
1. да получи услугата по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор в уговорените 

срокове и при условията на настоящия договор, включително приложенията към него, и 
да ползва авторските права върху всяка част от представените документи; 

2. при поискване да получава незабавно информация за хода на изпълнение на 
дейностите по чл. 1, ал. 1 и ползваните от Изпълнителя експерти; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, разяснения и/или 
обосноваване от страна на Изпълнителя във връзка с изпълнението на дейностите по 
чл. 1, ал. 1; 

4. да не приеме извършената услуга по чл. 1, ал. 1 или която и да е дейност -
част от нея, ако те не съответстват в значителна степен на неговите изисквания и 
пропуските не могат да бъдат отстранени; 

5. да развали договора едностранно, в случай че Изпълнителят не извърши 
услугата по чл. 1, ал. 1 в обема, сроковете и при условията на настоящия договор; 

(2) Възложителят има право да проверява по всяко време изпълнението на 
дейностите по чл. 1, ал. 1 без да създава пречки на Изпълнителя; 

(3) В хода на изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 1 Възложителят има 
право да дава указания на Изпълнителя. Те са задължителни за Изпълнителя, освен, 
ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически 
неосъществими; 

Чл. 7. Възложителят се задължава: 
1. да изплати уговореното възнаграждение на Изпълнителя в размера и при 

условията и сроковете на настоящия договор; 
2. да предостави на Изпълнителя списък със служителите, които ще участват в 

съответното обучение. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1) Изпълнителят има право да получи уговорената в чл.5 цена, при 
условията и сроковете на този договор при пълно, качествено и навременно изпълнение 
на задълженията си по него. 

Чл. 9. (1) Изпълнителят се задължава: 
1. да извърши услугата по чл. 1, ал. 1 с грижата на добър търговец, в 

съответствие с действащото в Република България законодателство и условията и 
сроковете по този договор, включително приложенията към него. 

2. да спазва мерките за информация и публичност, съгласно изискванията на 
Оперативна програма „Административен капацитет" при изпълнение на всички 
дейности по настоящия договор; 

Този документ е създаден в рамките на Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет ", приоритетна ос II „ Управление на 
човешките ресурси ", подприоритет 2.2. „ Компетентна и ефективна държавна администрация ", бюджетна линия 

BG05IP0002/13/2.2-11., Договор за БФП 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013 ", съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 
община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз или Управляващия орган, МФ. 
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3. да информира своевременно Възложителя за всички пречки, възникващи в 
хода на извършването на услугата по чл. 1, ал. 1, като може да иска от Възложителя 
указания за отстраняването им; 

4. да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя и да отстранява 
посочените от Възложителя недостатъци и пропуски при извършване на услугата по 
чл. 1, ал. 1 за своя сметка, като внесе исканите поправки, съответно - да извърши 
преработка, за своя сметка в срок, определен от Възложителя; 

5. да осигури обученията да бъдат организирани и провеждани от експертите, 
посочени в неговата Оферта за участие 

6. Да съобразява информационните материали, банери, баджове, презентации, 
доклади и др., които се изготвят по време на договора с изискванията за информация и 
публичност на ОПАК. 

7. Да уведомява писмено Възложителя, когато се налага в рамките на 
изпълнението да се използват материали, върху които трето лице има авторски или 
сродни на авторските права. 

8. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за 
избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя 
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

9. С подписването на настоящия договор Изпълнителят декларира, че не е 
свързано лице с Възложителя по смисъла на чл. 5.2. от Общите условия към 
договорите по ОПАК и при промяна на това обстоятелство се задължава да уведоми 
незабавно Възложителя. В този смисъл „Свързани лица" са: 

а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия 
до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен 
включително; 

б) работодател и работник; 

в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

г) съдружниците; 

д) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 
издадени с право на глас в дружеството; 

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

з) лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

Този документ е създаден в рамките на Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд"', 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос 11 „ Управление на 
човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия 

BG051Р0002/13/2.2-11., Договор за БФП Л? 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на. Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013 ", съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 
община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз или Управляващия орган, МФ. 
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и) лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото; 

й) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или 
капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, 
различни от обичайните. 

(2) Изпълнителят се задължава да не използва по никакъв начин, включително 
за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, 
станала му известна при или по повод изпълнението на този договор. Изпълнителят 
поема задължение да осигури тези действия от всяко лице, включено в екипа за 
изпълнение на поръчката. 

Чл. 10. (1) Възложителят приема: 
1. изпълнението на услугата по чл. 1, ал. 1 или на съответната част от нея; 
2. изисква отстраняване на недостатъци при извършването на услугата по чл. 1, 

ал. 1 или на съответната част от нея; 
3. отказва да приема изпълнението на услугата по чл. 1, ал. 1 или на съответната 

част от нея; 
Чл.11. За всички дейности, когато е приложимо, Изпълнителят следва да 

осигурява публичност и информираност по финансирането на този договор. Във всички 
изготвени документи Изпълнителят следва да използва емблемата на Европейски 
съюз /ЕС/, името и номера на проекта, в рамките на който се изпълнява договора; името 
и логото на ОПАК; името и логото наЕвропейския социален фонд (ЕСФ). 
Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо за оповестяване на факта, 
че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд чрез ОПАК. Предприетите 
за тази цел мерки трябва да са в съответствие с правилата за информация и публичност, 
предвидени в Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 и част от документацията за 
участие. 

Чл. 12. (1) За обезпечаване на доброто и точно изпълнение на договора, 
Изпълнителят се задължава при подписване на договора да представи гаранция за 
изпълнение на задълженията си по него, включително и за гарантиране на качеството 
на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 1 209, 60 (хиляда двеста и 
девет лева и шестдесет стотинки) лева, представляващи 2% от стойността на договора. 
Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за срок до 30 дни 
след окончателното приемане на изпълнението на дейностите по договора. 

Този документ е създаден в рамките на Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос II „ Управление на 
човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия 

BG051P0002/13/2.2-1 /., Договор за БФП № 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013", съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 
община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз или Управляващия орган, МФ. 

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
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(2) Гаранцията се представя под формата на безусловна и неотменима банкова 
гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде и под формата на 
парична сума, внесена по следната сметка на Възложителя: 

(3) При подписването на настоящия договор, Изпълнителят представя 
оригинал на банковата гаранция или на платежното нареждане като доказателство за 
внесената гаранция. 

(4) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други 
плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на 
банковата гаранция за изпълнение за срока по ал. 1, изр. 2 са за сметка на 
Изпълнителя. 

(5) Възложителят освобождава гаранцията по ал. 1 в срок до 10 (десет) работни 
дни от: 

1. писменото уведомление на Възложителя за окончателното приемане без 
забележки на изпълнението на услугата по чл. 1, ал. 1; 

2. писменото уведомление на Възложителя до Изпълнителя за отпадането на 
необходимостта от изпълнението на услугата по чл. 1, ал. 1. 

(6) Възложителят усвоява гаранцията по ал. 1 при пълно неизпълнение на 
задълженията по договора от страна на Изпълнителя. Когато Изпълнителят изпълни 
частично, забави изпълнението или изпълни лошо задължение по този договор, 
Възложителят усвоява частично или напълно гаранцията, без това да го лишава от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди както и усвоява от гаранцията и 
дължимите неустойките по чл. 12. 

Чл. 13. (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 ОПАК, в съответствие с 
Регламент на Съвета № 1083/2006 г. Европейската комисия има право на достъп до 
всички документи, предоставени от Изпълнителя, като спазва същите изисквания за 
поверителност. 

(2) Изпълнителят декларира, че е съгласен Възложителят, Управляващият 
орган на ОПАК, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна палата и 
външните одитори, да публикуват неговото наименование и адрес, наименованието и 
резюме на проекта и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ. 

Този документ е създаден в рамките на. Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната, 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос II „ Управление на 
човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна adMUHUcmpaijwi", бюджетна линия 

BG051Р0002/13/ 2.2-1 /., Договор за БФП № 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013", съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 
община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз или Управляващия орган, МФ. 

IBAN:BG11UNCR96603369039111 
BIC: UNCRBGSF 
БАНКА Уни Кредит Булбанк 

VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
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(3) Изпълнителят декларира своето съгласие компетентният орган по 
приходите (по месторегистрацията на бенефициента) да предоставя информация за 
него на Възложителя, Управляващия орган на ОПАК и/или Сертифициращия орган 
при поискване. 

(4) 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. 

IX. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 

Чл. 14. (1) Изпълнителят се задължава 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. 

(2) Изпълнителят трябва да гарантира, че данните, посочени в исканията за 
плащане отговарят на тази счетоводна документация, която ще бъде налична до 
изтичането на сроковете за съхранение на документацията по проекта. 

(3) Изпълнителят се задължава да оказва съдействие на Управляващия орган на 
ОПАК, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, 
включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд 
на Европейския съюз, на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на ЕС" (АФКОС), на Европейската комисия, както и на 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи 
проверки за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и 
българското законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. 
Изпълнителят осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, 
свързани с финансово-техническото управление на проекта. 

(4) Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на 
проекта, е три години след закриването на оперативната програма (2018 г.) или за 
период от 3 години след годината, през която е извършено частично закриване. 
Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано 
искане на Европейската комисия. 

X. НЕРЕДНОСТИ 
Чл. 15. (1) Изпълнителят се задължава да не допуска нередности при 

изпълнението на договора. 
Този документ е създаден в рамките на Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната, 

ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 
финансиран по Оперативна програлю „Административен капацитет", приоритетна ос II „ Управление на 

човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия 
BG05IР0002/13/2.2-11., Договор за БФП № 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът, се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013 ", съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 

община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз или Управляващия орган, МФ. 
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(2) „Нередност" е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския 
съюз, произтичащо от действие или бездействие на Изпълнителя, което има или би 
имало като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като 
отчете неоправдан разход в общия бюджет. 

(3) Изпълнителят е длъжен да докладва на Възложителят за всички случаи на 
установени нередности при изпълнение на настоящия договор 

(3) В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, последният е 
длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми, заедно с 
дължимите лихви. 

(4) Възложителят има право да поиска от Изпълнителя възстановяване на 
неправомерно получени суми, следствие на допусната нередност. Ако сумите не бъдат 
възстановени в определения от Възложителя срок, той има право да ги прихване от 
последващи плащания към Изпълнителя. 

(5) В случаите по ал. 3, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за 
подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване. 

(6) Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени 
средства за извършване на дейности по реализация на „Избор на изпълнител/и за 
извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект 
„Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване 
на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос II 
„Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 
държавна администрация", бюджетна линия BG051P0002/ 13/ 2.2-11., Договор за БФП 
№ 13-22-44/04.12.2013 г, - предмет на договора, суми по чл.5 от договора, както и 
натрупани лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени от 
Изпълнителя на Възложителя по следната банкова сметка: 

(7) Възложителят има право да развали договора и да усвои гаранцията за 
изпълнение по чл. 12, ако Изпълнителят допусне нередност и/или откаже да 
възстанови получени суми, заедно със съответната лихва, следствие от допусната 
нередност. Развалянето на договора не освобождава Изпълнителя от задължението да 

Този документ е създаден в рамките на Проект,, Укрепване на организационният капацитет , екипната 
ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет ", приоритетна ос 11 „ Управление на 
човешките ресурси ", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия 

BG051Р0002/13/ 2.2-11., Договор за БФП № 13-22-44/04.12.2013 г,Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007- 2013", съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от 
община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз или Управляващия орган, МФ. 

БАНКА: „УниКредит Булбанк"АД 
IB AN: BG83UNCR70003209040555 
BIC: UNCRBGSF 
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възстанови получените суми, заедно със съответната лихва, следствие от допусната 
нередност. 

(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, 
свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи 
действия в случаи на установена нередност. 

XI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл. 16. (1) При забавено изпълнение на задължение по този договор, 
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер на 0.1% (нула и един 
процент) от стойността на договора по чл. 5, за всеки ден на забава, но не повече от 20% 
(двадесет процента) от тази стойност. 

(2) При некачествено или частично изпълнение на задължение по този договор, 
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер на 10% (десет процента) от 
стойността на договора по чл. 5. 

Чл. 17. В случай, че Изпълнителят не изпълни указание на Възложителя за 
отстраняване на недостатък при изпълнението на услугата по чл. 1, ал. 1 или която и да 
е част от нея, Възложителят може да възложи дейността на трето лице, за сметка на 
Изпълнителя. 

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 18. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или 
неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в 
това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея, не се прилага за права или задължения на страните, 
които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на 
непреодолимата сила. 

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от 
извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или 
не са били длъжни да предвидят или предотвратят. 

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя 
е могла да бъде преодоляна. 

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за 
настъпването й, съответно - за преустановяване въздействието на непреодолимата 
сила. 

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
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договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като 
цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на 
изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила. 

Чл. 19. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима 
сила, Изпълнителят спира изпълнението по договора тогава, когато Възложителят 
писмено го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В уведомяването 
Възложителят посочва причините за спирането и периода, за който се спира 
дейността. 

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат, 
освен в случаите на заплащане на дейности, изпълнени преди периода на спирането. 

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането 

Чл. 20. (1) Този договор се прекратява: 
1. след изпълнение на задълженията на страните по договора; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от 

страните не носи отговорност; 
4. в случаите, когато Изпълнителят, при изпълнение на своите задължения по 

настоящия договор, използва подизпълнители, без същите да са посочени в Офертата 
му или използва подизпълнители, различни от посочените. 

(2) Този договор може да бъде прекратен едностранно от Възложителя, ако в 
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
изпълни задълженията си. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и 
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора. 

(3) Възложителят може да прекрати договора едностранно с едномесечно 
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и 
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора. 

Чл. 21. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за задълженията и договорите и действащото в Република България 
законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните. 
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XIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
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Чл. 22. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при 
непостигане на съгласие - по съдебен ред. 

Чл. 23. Съобщения във връзка с изпълнението на този договор се извършват в 
писмена форма и се считат за връчени, ако са изпратени на адреса на приемащата 
страна (в т.ч. факс номера), посочен в договора. Ако някоя от страните промени адреса 
си (в т. ч. факс номера си), следва незабавно да уведоми другата за направените 
промени. 

Чл. 24. Всички документи във връзка с изпълнението на настоящия договор се 
изготвят на български език. 

Чл. 25. (1) Представител на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този 
договор е Борис Илиев - тел.:0889/844 260, е- mail: officeksf @ gmail.com, телефон за 
контакти: 0889/844 260. 

2) Представител на Възложителя във връзка с изпълнението на този договор е 
Павлин Аврамов, имейл obshtina@kbrod.net, телефон за контакти: 0721/ 68 701. 

Чл. 26. (1) Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя, 
която се съхраняват от Възложителя при условията и в срока на чл. 58а, ал. 6 от Закона 
за възлагане на обществени поръчки. 

(2) Неразделна част от настоящия договор са и документите, изискващи се 
съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на чл 47 ал.10 
от ЗОП, Насоки за информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани 
от „ОПАК" 2007-2013 г. Документи по чл. 42 от ЗОП и Декларация за запознаване с 
определенията за нередност и измама. 

Настоящият договор се състави на български език и се подписа в четири еднакви 
екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя. 

главеН'счетоводител 

Съгласувал: s Z ^ z c ^ c ^ — 
Ангел Милчев — — 
юрисконсулт ^ 
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фондация „Общество на ] 
Албена Монова 
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