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Д О Г О В О Р № ……
Днес, ……………..год., в гр.Брезово между:
1. МИГ БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Булстат/ЕИК 176043286, с адрес: ул. “Георги
Димитров” № 25, гр. Брезово - представлявана от Радньо Нанев Манолов – председател на
УС на МИГ „Брезово – Братя Даскалови“ и Видка Узунова – счетоводител на МИГ „Брезово
– Братя Даскалови“, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. ........................................., БУЛСТАТ/ЕИК: ...................., ИД № по ДДС ............., със
седалище и адрес на управление ............................. регистрирано по фирмено дело №
.................по описа на .............. съд, том ......, рег. № ......., стр. ......, представлявано от
.................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание и по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава 8А от ЗОП и Наредба 23 от 18.12.2009 за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на
стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за
местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., се сключи настоящия договор за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Предмет на настоящия договор е: „Организиране и провеждане на обучения,
семинари и информационни мероприятия за нуждите на МИГ Брезово, Братя
Даскалови” с 5 обособени позиции. По-нататък наричано „УСЛУГИТЕ”
Чл. 2. УСЛУГИТЕ по чл. 1 са следните:
ОП
Дейност
„Информационни срещи за
1.
населението и потенциалните
бенефициенти на територията
при откриване на процедурите за
кандидатстване.”
Срещи в населени места за
2.
предоставяне на консултации за
потенциални бенефициенти.
3.

Описание
Осигуряване на модератор, зала, кетъринг
за участниците, прзентационни материали,
техника за презентиране. Срок за
изпълнение до 31.12.2013 г.

К-во
13

Осигуряване на модератор, зала, кетъринг
за участниците, прзентационни материали,
техника за презентиране. Срок за
изпълнение до 31.12.2013 г.
Отчитане
напредъка
по Минимален бр. участници 15, разходи за
реализиране
на
СМР
и транспорт, зала за презентации, техника за
обсъждане на проблемите на презентации, 1 бр. нощувка за участниците
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4.

5.

бенефициентите един двудневен и лекторите в хотел минимум 3 звезди, 1
семинар
бр. закуска, 2 бр. обяд, 1 бр. вечеря, 4 бр.
кафе паузи, лектор, презентационни
материали. Срок за изпълнение до
31.12.2013 г.
Два двудневни семинара за Всеки семинар включва: минимален бр.
обучение на тема: „Финансови участници 10 ч. на семинар, разходи за
източници
и
гаранционни транспорт, зала за презентации, техника за
фондове
за
проектите презентации, 1 бр. нощувка за участниците
финансирани от СМР и ПРСР”, с и лекторите в хотел минимум 3 звезди, 1
цел успешното реализиране на бр. закуска, 2 бр. обяд, 1 бр. вечеря, 4 бр.
местните проекти.
кафе паузи, лектор, презентационни
материали. Срок за изпълнение до
31.12.2013 г.
Две
обучения
по
темите: Всяко обучение включва: минимален бр.
"Разработване и управление на участници 15 ч. на обучение, разходи за
проекти по СМР", "Финансово транспорт, зала за презентации, техника за
управление и отчитане на презентации, 1 бр. нощувка за участниците
проекти”
и лекторите в хотел минимум 3 звезди, 1
бр. закуска, 1 бр. обяд, 1 бр. вечеря, 4 бр.
кафе паузи, лектор, презентационни
материали. Срок за изпълнение до
31.12.2013 г.
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ІІ. СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ
Чл. 3. Общата стойност на УСЛУГИТЕ по чл. 1 е .......... лв. без ДДС (.......... лева без ДДС),
разпределени както следва:
ОП
Дейност
Описание
К- Ед. цена Общо
во
в ЛВ.
лв.
„Информационни срещи за Осигуряване на модератор, 13
1.
населението и
зала,
кетъринг
за
потенциалните
участниците,
бенефициенти на
прзентационни материали,
територията при откриване техника за презентиране.
на процедурите за
Срок за изпълнение до
кандидатстване.”
31.12.2013 г.
Срещи
в
населени
места
за
Осигуряване на модератор,
9
.
2.
предоставяне
на зала,
кетъринг
за
консултации
за участниците,
потенциални
прзентационни материали,
бенефициенти.
техника за презентиране.
Срок за изпълнение до
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3.

Отчитане напредъка по
реализиране на СМР и
обсъждане на проблемите
на бенефициентите един
двудневен семинар

4.

Два двудневни семинара за
обучение
на
тема:
„Финансови източници и
гаранционни фондове за
проектите финансирани от
СМР и ПРСР”, с цел
успешното реализиране на
местните проекти.

5.

Две обучения по темите:
"Разработване и управление
на проекти по СМР",
"Финансово управление и
отчитане на проекти”

31.12.2013 г.
Минимален бр. участници
1
15, разходи за транспорт,
зала
за
презентации,
техника за презентации, 1
бр. нощувка за участниците
и лекторите в хотел
минимум 3 звезди, 1 бр.
закуска, 2 бр. обяд, 1 бр.
вечеря, 4 бр. кафе паузи,
лектор,
презентационни
материали.
Срок
за
изпълнение до 31.12.2013 г.
Всеки семинар включва:
2
минимален бр. участници
10 ч. на семинар, разходи за
транспорт,
зала
за
презентации, техника за
презентации, 1 бр. нощувка
за участниците и лекторите
в хотел минимум 3 звезди,
1 бр. закуска, 2 бр. обяд, 1
бр. вечеря, 4 бр. кафе паузи,
лектор,
презентационни
материали.
Срок
за
изпълнение до 31.12.2013 г.
Всяко обучение включва:
2
минимален бр. участници
15 ч. на обучение, разходи
за транспорт, зала за
презентации, техника за
презентации, 1 бр. нощувка
за участниците и лекторите
в хотел минимум 3 звезди,
1 бр. закуска, 1 бр. обяд, 1
бр. вечеря, 4 бр. кафе паузи,
лектор,
презентационни
материали.
Срок
за
изпълнение до 31.12.2013 г.
ОБЩО БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
Общо с ДДС:
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ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши разплащане по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следната схема на разплащане:
О.П.
1.

Дейност
„Информационни срещи за
населението и потенциалните
бенефициенти на територията
при откриване на процедурите
за кандидатстване.”

2.

Срещи в населени места за
предоставяне на консултации
за потенциални бенефициенти.

3.

Отчитане
напредъка
по
реализиране на СМР и
обсъждане на проблемите на
бенефициентите
един
двудневен семинар

4.

Два двудневни семинара за
обучение на тема: „Финансови
източници и гаранционни
фондове
за
проектите
финансирани от СМР и
ПРСР”, с цел успешното

Схдема на плащане
В три дневен срок след приключване на
изпълнението
и
подписване
на
приемопредавателен протокол. Плащането се извършва в
съответствие с броя на реално проведените
информационни срещи на база оферирана
единична цена за среща. Възложителят дължи
плащане само и единствено за реално проведените
срещи.
В три дневен срок след приключване на
изпълнението
и
подписване
на
приемопредавателен протокол. Плащането се извършва в
съответствие с броя на реално проведените
информационни срещи на база оферирана
единична цена за среща. Възложителят дължи
плащане само и единствено за реално проведените
срещи.
Първо плащане: 40% от стойността по
обособената позиция по чл. 3 от настоящия
договор в три дневен срок след подписване на
договор.
Второ плащане: 60% в тридневен срок след
приключване на изпълнението и подписване на
приемо-предавателен протокол. Окончателното
плащане е в съответствие със списъка на
участниците, за които е планирано или
пропорционално на техния брой. Възложителят
дължи плащане само и единствено за реално
проведените дейности по Обособена позиция 3.
Първо плащане: 40% от стойността по
обособената позиция по чл. 3 от настоящия
договор в три дневен срок след подписване на
договор.
Второ плащане: 60% в тридневен срок след
приключване на изпълнението и подписване на
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реализиране
проекти.

5.

на

местните приемо-предавателен протокол. Окончателното
плащане е в съответствие със списъка на
участниците, за които е планирано или
пропорционално на техния брой и в съответствие с
броя на проведените семинари. Възложителят
дължи плащане само и единствено за реално
проведените дейности по Обособена позиция 4.
Две обучения по темите: Първо плащане: 40% от стойността по
"Разработване и управление на обособената позиция по чл. 3 от настоящия
проекти по СМР", "Финансово договор в три дневен срок след подписване на
управление и отчитане на договор.
проекти”
Второ плащане: 60% в тридневен срок след
приключване на изпълнението и подписване на
приемо-предавателен протокол. Окончателното
плащане е в съответствие със списъка на
участниците, за които е планирано или
пропорционално на техния брой и в съответствие с
броя на проведените обучения. Възложителят
дължи плащане само и единствено за реално
проведените дейности по Обособена позиция 5.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, полагащото му се
възнаграждение само и единствено за УСЛУГИТЕ извършени до 31.12.2013 г.
ІV. СРОК ЗА ИЗПЪНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши УСЛУГИТЕ по чл. 1 от настоящия
договор най-късно до 31.12.2013 г.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва УСЛУГИТЕ по чл. 1 по вид, обхват,
качество и по начина, посочен в чл. 2 от настоящия договор.
.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата по чл. 3 в сроковете посочени в чл. 4
от настоящия договор.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
9.1. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и
друга отчетна документация за извършената услуга, позволяваща да се установи дали
разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.
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9.2. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 3
години.
9.3. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна
палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да
извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на
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.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приведе дължимата сума по чл. 3 по банковата
сметка на ИПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно данните от издадената фактура /фактури/ и в
съответствие със сроковете, посочени в чл. 4 от настоящия договор.
VІІ.НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 40 календарни дни, за всяка една от обособените позиции,
същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,3% от общата стойност по чл.
3 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази сума.
Чл. 12. При забава на плащане с повече от 40 календарни дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,3% от общата стойност по чл. 4 за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% от тази сума.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при забавяне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
повече от 50 календарни дни като:
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава обратно сумите, преведени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към
този момент, заедно с неустойка от 10 % от цената на договора;
Чл. 15. При наличие на обективни условия страните могат да се договорят за отпадане или
намаляване на неустойките.
VIII.ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 16. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат
на възстановяване по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Този документ е създаден от „МИГ Брезово-Братя Даскалови” в рамките на Договор №РД50-92/13.06.2012 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа на ПРСР 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от МИГ Брезово – Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Чл. 17. Всички изменения и допълнения към настоящия Договор са валидни само ако са
изготвени в писмен вид и са подписани от упълномощени представители на страните.
Чл. 18. Сключването на Договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по никакъв
начин не води до трудово-правни или каквито и да било други правни отношения между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, негови подизпълнители и други
ангажирани от него лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговаря за изпълнението на всички свои
задължения спрямо такива лица, включително задължения по осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, застраховки, социално осигуряване и други подобни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да бъде отговорен пред такива лица за никакви вреди, понесени от
тях във връзка с изпълнението на договора, освен ако не бъде установено, че такива вреди са
пряка и непосредствена последица от действия или бездействия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
нарушение на приложими нормативни изисквания.
Чл. 19. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 20. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неизменна част от този договор.
Чл. 21. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора се уреждат
чрез преговори между страните.
Чл. 22. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 23. Настоящият договор се изготви в четири идентични екземпляра – по два за всяка от
страните.

Д О Г О В А Р Я Щ И СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Председател на УС на МИГ Брезово-Братя Даскалови
..............................................
/Радньо Манолов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
..............................
....................................
/ ...................................................../

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
...........................................
/В. Узунова/

Приложение 1 – Оферта на Изпълнителя.
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