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Приложение 9 

 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

/проект/ 

 

Днес, …………….... г., в гр. София, област София – град се сключи този договор между: 

Асоциация на индустриалния капитал в България, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1527, район Оборище, ул. Тракия 15, ЕИК: 121442528, представлявано от Добрин 

Стефанов Иванов – изпълнителен директор, наричан за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една 

страна и от друга страна и 

……………………………………………………........................................................................, 

с ЕГН/ЛНЧ ………………………., л.к. № ……………………., изд. от МВР - ………………..., 

адрес за кореспонденция: гр. ………………….., п.к……………… .бул./ул./ж.к…………………, 

бл. ………….., вх. …………, ет. …………, ап. …………, определен за „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ по 

процедура с предмет „Избор на експерти по обособени позиции за предоставяне на 

консултации, разработване на учебно съдържание и оценка на приложимостта му спрямо 

нуждите на пазара на труда по Проект BG05M2OP001-2.016-0018, изпълняван от 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по Административен договор № 

BG05M2OP001-2.016-0018-С01 и по Проект № BG05M2ОP001-2.016-0008, изпълняван от 

Технически университет - София по Административен договор № BG05M2ОP001-2.016-

0008 – С01“, се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя експертна 

консултация и авторски принос във връзка с изработването на съвместни програми 

(документация, учебни планове и др.), вкл. оценка и верифициране на съответствието на 

учебното съдържание спрямо потребностите на пазара на труда по професионално/и 

направление/я ………………………………………. за нуждите на Проект BG05M2OP001-

2.016-…………….. Изпълнението на предмета на договора ще се извърши в пълно съответствие 

с офертата, с която Изпълнителят е участвал в проведената от Възложителя процедура „Избор с 

публична покана“ с горепосочения предмет. Офертата е неразделна част от настоящия Договор. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2. (1) Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя, за предоставените от него 

услуги по този договор, възнаграждение както следва:  

часова ставка: _________ лева (______________________________________) на час.

 (2) В цената са включени всички разходи по изпълнение на услугата. 



 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, 

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

 

2 

(3) Общият брой часове, които Изпълнителят може да отчете и съответно Възложителят 

може да заплати по настоящия договор за едно лице са ………………..(словом). 

(4) Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път 

с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя: 

Банка: ………..…………………………. 

BIC: …………..……………………….… 

IBAN: …………………………………… 

(4) Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата по ал.3 в срок до 7 (седим) дни след 

одобрени документи по ал. 2. 

 

3. (1)Плащанията по договора за изпълнение на поръчката ще бъдат извършени след 

представяне на: 

а) Представен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя отчетен доклад за 

извършената работа; 

б) Приключена дейност от договора или от проекта и представен резултат; 

в) Подписан от страните приемателно-предавателен протокол за съответствие на 

изпълнената дейност със заложеното в план-графика; 

г) Искане за плащане с отчетени часове.  

(2) Всички искания за плащане, представени от Изпълнителя, следва задължително 

да съдържат следния текст: „Разходът е извършен по ДБФП № 

…………………………………….“. 

(3) Стойността на всяко възнаграждение се определя на база одобрените месечни 

отчети и одобрено искане за плащане. 

(4) Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата по чл.2 в срок до 10 (десет) дни 

след одобрение на документите по ал. 1. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

5. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.  

6. Срокът за изпълнение на услугата е до ……………..месеца (……………) от датата на 

подписването му, но не може да е по-дълъг от …………………………………….. дни/месеца. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛА 

7. Възложителят има право да получи изпълнение на предмета на договора в срок, без 

отклонение от договореното и без недостатъци.  

8. Възложителят има право да оказва текущ контрол при изпълнението на договора. 

9. 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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10. 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.  

11. Възложителят е длъжен да осигури достъп и необходимите материали и информация 

за изпълнение на възложените дейности. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

12. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и при 

условията на настоящия договор. 

13. Изпълнителят има право да получи достъп до необходимата информация и 

документи, материали необходими за извършване на предмета на договора; 

14. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок подготовката на 

учебните материали, програми и учебно съдържание. 

15. 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. 

16. 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. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

17. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изпълнение на възложената работа; 

2. с изтичането на срока за изпълнение на проекта; 

3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

(2) Всяка от страните има право едностранно да развали договора, ако насрещната страна 

виновно не изпълнява свое задължение по него. Прекратяването се извършва чрез писмено 

уведомление на изправната страна, отправено до другата страна, с което е даден разумен срок за 

отстраняване на допуснатото неизпъленние по договора. 

 

VII. АВТОРСКИ ПРАВА И КЛАУЗА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл.18. Страните се споразумяват изрично и потвърждават, че авторските и всички 

сродни права и собствеността върху резултатите от извършените от Изпълнителя дейности и 

всички съпътстващи проучвания, документи, данни, файлове и други продукти, възникват в 

полза на Бенефициента и Възложителя, в качеството му на партньор по проект 
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………………………………………., в пълния им обем, съгласно действащото законодателство, 

а в случай че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на Бенефициента и Възложителя 

в пълния им обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението 

им и без Възложителят да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми освен 

договорената цена по този договор.  

19. (1) Изпълнителят се задължава да не разгласява фирмена тайна, документи и/или 

информация свързани с работата му с АИКБ, трети физически или юридически лица, които са 

му станали известни във връзка с изпълнението на предмета на настоящия договор.  

(2) Изпълнителят няма да разгласявам документи, информация и/или сведения свързани с 

изпълнението на предмета на настоящия договор и на проект ……………………… , освен ако 

същото е необходимо за изпълнение на служебните ми задължения и е част от възложената му 

задача. 

 

VIII ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

20. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на Закона 

за задълженията и договорите, като всички спорове по него ще се решават в дух на 

разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от компетентния български съд. 

21. (1) Възложителят се ангажира да осигури защитата на информацията, съдържаща 

лични данни, предоставяна от Изпълнителя, във връзка със сключването и изпълнението на 

настоящия договор, като спазва действащото законодателство в тази връзка.  

(2) Изпълнителят има право: 

а) на достъп до своите лични данни, обработвани от Възложителя, чрез подаване на писмено 

заявление до изпълнителния директор на АИКБ; 

б) на заличаване, коригиране или блокиране на личните му данни, обработването на които 

не отговаря на изискванията на приложимото законодателство; 

в) да изисква от Възложителя да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните 

му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, 

когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.22. Измененията по настоящия договор се правят единствено при настъпване на 

някое от основанията, посочени в чл.10 от ПМС 160/01.07.2016 г. и по предвидения там ред. 

Чл.23. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза 

или на Договора като цяло. 

 

X.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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24 Изпълнителят е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно сключения 

договор и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели и при следните условия: 

а) изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите на 

икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с най-

добрите практики в съответната област и с настоящия договор.  

б) поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от 

всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като 

последица от него. Възложителят не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби 

вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите 

служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на 

правата на трето лице. 

в) не предприема каквито и да са дейности, които могат да го поставят в хипотеза на 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 г. и относимото национално 

законодателство. При наличие на такъв риск Изпълнителят предприема всички необходими 

мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно Възложителя относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 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, който 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 (EO, 

Евратом) №1605/2002 на Съвета. 

г) в всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на конференции и 

семинари, Изпълнителят е длъжен да уточни, че договорът е получил финансиране от 

Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

д) Възложителя и изпълнителят предоставят на Управляващия орган и Сертифициращия 

орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата и външни одитори правото да ползват свободно и 

съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с договора, независимо от 

формата им, при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на интелектуална и 

индустриална собственост. 

е) Възложителя и изпълнителят са длъжни да допускат 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 им или проверки на място, изпълнението на 
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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. Възложителя и изпълнителят  са длъжни да 

осигурят наличността на документите в съответствие с изискванията на чл. 140 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

ж) Изпълнителят е длъжен да допусне 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 приложимото национално 

законодателство. 

 

Приложения: 

1. Офертата на Изпълнителя, с която е участвал в процедурата „Избор с публична 

покана“ за избор на изпълнител, проведена от Възложителя. 

 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни  екземпляра - по един за всяка от 

страните по него. 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................................   ИЗПЪЛНИТЕЛ:.............................. 

    

 

 

 

 

 

 

 


