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ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР № ВG16RFOP002-2.009-0043-Se- 

                

Днес,.....................в гр. София, между: 

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС“, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Христо Фотев 

№ 94,ет. П, ЕИК 176487711  представлявано от Димитринка Илиева - Председател, наричан по-долу  за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и  

…………………………..със седалище и  адрес на управление: ……………………………, 

ЕИК…………………… , представлявано от …………………………….., в качеството му на 

……………………………………….., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, във връзка с 

проведената процедура избор с публична покана за възлагане на  услуга, с предмет:  

 

„Организиране на участие в специализирани обучения в страната и чужбина за повишаване на 

капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация“ 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  да извърши следните услуги: 

„Организиране на участие в специализирани обучения в страната и чужбина за повишаване на 

капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация“, съгласно Оферта 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение 1 - неразделна част от настоящия договор. 
1.2. Качеството на услугата следва да отговаря на параметрите и техническите характеристики от 

офертата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.      

1.3. Документите задължително съдържат следните елементи за визуална идентификация: 

Договор № ВG16RFOP002-2.009-0043-Sе-/……………………..г.  

Емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики, предвидени в Регламент 

за изпълнение (ЕС) №821/2014 на Комисията, посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд 

за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

Текст: „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Клъстер 

АЙТОС“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“  

Текст: „Услугата се извършва по договор за безвъзмездна финансова помощ ВG16RFOP002-2.009-0043 

/13.11.2017 г.“ 

ІI. СТАРТИРАНЕ НА ДОГОВОРА, СРОКЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО 

2.1 Датата на стартиране на договора следва датата на подписването му от двете страни.  Срокът за  

изпълнение на договора е:………………………. месеца 

2.2 Срокът за организация на обучение в България от Изпълнителя е ……………….. календарни дни от 

писмената заявка на Възложителя. Срокът за организация на обучение в чужбина от Изпълнителя 

е…………………календарни дни от писмената заявка на Възложителя. 

 (Общият срок за изпълнение на договора за да не е повече от 9 месеца и задължително в рамките 

на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ на Бенефициента: 13.05.2019 г.)  

 

2.3 Местата за изпълнение на услугата са: България, гр. Ханя- о.Крит и гр. Ксанти - Гърция 

III. ЦЕНА 

 

 3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на: …………………………… лв 

(……………………………………………..) без ДДС, съгласно ценовото му предложение, посочено в 

офертата, неразделна част от настоящия договор.  
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3.2.  Цената по т.3.1. съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

3.3. Всички цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващa неразделна част от настоящия 

договор. 

3.4. Плащанията се извършват както следва: 

3.4.1. Авансово плащане в размер на 35% от предложената от участника цена до 60 дни след 

първата заявка за организация и провеждане на обучение от Възложителя и представена 

Проформа фактура от Изпълнителя. 

3.4.2. Окончателно плащане в размер на 65% предложената от участника цена. Плащането се 

извършва до 60 дни след одобрение на представения от Изпълнителя отчет за разходите 

и резултатите, подписан Приемо-предавателен протокол за извършените услуги без 

забележки и представена фактура от Изпълнителя. 

 

3.5. Фактурите трябва да съдържат текста „Услугата се извършва по договор за безвъзмездна финансова 

помощ ВG16RFOP002-2.009-0043 /13.11.2017 г.“ 

 

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

4.1 Плащането по т.3.1-3.4..се извършва  по банков път, по посочена банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка:……………………. 

BIC:…………………. 

IBAN: ………………………. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а/ Да изпълнява задълженията си по предмета на настоящия договор, съгласно предвидените в него 

срокове и условия за изпълнение. 

б/ Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми 

те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и 

почтеност. 

в/ Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна 

информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора, без изричното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

г/ Да изготвя и/или предоставя документи за изпълнението на дейностите по договора съгласно 

Техническото предложение 

д/  Да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на одити, 

контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор. 

е/ Да изпълнява всичките нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на 

договора. 

ж/ Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица. 

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за верността и законосъобразността на извършваните от него 

услуги. 

       

 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 а/ Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на 

услугите 

          б/ Да получи писмена заявка за стартиране на организацията на обучение с включени имена на 

участниците от Клъстера и място на провеждане. 

 в/ Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор; 

 

 5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 



                                                                                
 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от Сдружение „Клъстер АЙТОС“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
Стр. 3/6 

 

 а/  Да подаде писмена заявка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стартиране на организацията на обучение с 

включени три имена на участниците от Клъстера и място на провеждане. 

б/ Да заплати цената на договора по реда и при условията в него; 

 в/ Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност във 

връзка с изпълнението на договора; 

 

 5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 а/ Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора  

 б/ Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни услугите в срок, без отклонение от договореното и без 

недостатъци; 

в/ Да получи подробен отчет от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на услугите от настоящия 

договор. 

 
VІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

6.1.(1) Предвидената гаранция за добро изпълнение е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без 

ДДС се превежда по банков път по банкова сметка на Възложителя, а именно: 

IBAN: BG21RZBB91551004285120 

BIC: RZBBBGSF 

Банка: Райфайзенбанк 

(2) Гаранцията за изпълнение може да се предостави и под формата на банкова гаранция в полза 

на СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС“ до размера на гаранцията за изпълнение, а именно 5 % от 

стойността на договора без ДДС. Банковата гаранция се предоставя в оригинал. 

6.2. Предвидената гаранция за добро изпълнение се предоставя от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  след получаване на покана за сключване на Договор,  заедно с всички изискуеми 

документи за сключване на договор. 

6.3. Предвидената гаранция за добро изпълнение се освобождава от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 60 /шестдесет календарни дни след изтичане на срока по чл. 2.1 

6.4. Предвидената гаранция за добро изпълнение се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите 

когато, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично заложените изисквания съгласно оферта 

(Приложение 1) или предвидените в настоящия Договор задължения. 

6.5. В случай на представена банкова гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 

гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на 

всички финансови претенции между страните. 

6.6. Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по 

нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за 

изпълнение на целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VII. ПРАВА ВЪРХУ ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

7.1. Всички интелектуални и имуществени права, документи и данни, кореспонденция и др., както и 

свързаните с тях документи или материали получени, събрани или изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

изпълнение на договора да бъдат абсолютна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при завършване на съответната дейност от изпълнението на договора, както и при 

завършване на договора, трябва да предаде всички продукти и материали съгласно т. 7.1. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да задържа копия от документи и данни след завършване на работата 

по договора, както и да ги използва за цели, които не са свързани с договора. 

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува статии, свързани с извършените в изпълнение на 

договора услуги или да реферира към тях, когато предоставя услуги на трети страни без предварителното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ текущо да предприема всички необходими стъпки за защита на 

конфиденциалната информация и правата на интелектуална собственост. 

 

VIII.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена 

при и по повод изпълнението на договора. 

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква 

информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването 

на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на 

изпълнението на договора. 

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не 

е необходимо за изпълнението на поръчката. 

8.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат, че конфиденциалната информация е непублична и 

съществена и нейното разкриване може да увреди техните интереси, делови отношения и дейност. Всяка 

от страните се задължава да не разкрива конфиденциална информация на трето лице по какъвто и да е 

повод, освен с предварителното съгласие на другата страна. 

8.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват да уведомят всички свои представители и 

служители за непубличния характер на конфиденциалната информация, както и за това, че тя следва да 

се разглежда като такава и не може да бъде разкрита на трето лице по какъвто и да е повод. 

8.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват да бъдат държани отговорни за всяко 

нарушение на горните договорености от техните представители и служители (в т. ч. представители и 

служители, които престанат да бъдат такива след датата, на която е разкрита съответната 

конфиденциална информация). 

8.7.Страните се задължават да опазват конфиденциалността на информацията получена при 

изпълнението на този договор  за срок от 5 (пет) години след получаването на информацията, но не по-

малко от 5 (пет) години след прекратяването на договора. 

8.8. В случай на виновно неизпълнение на задълженията за опазване конфиденциалността на 

информацията придобита при изпълнението на този договор, виновната страна дължи 

неустойка в размер на 10000 (десет хиляди ) лева и съответната отговорност по смисъла на 

закона. 
 

IХ. ПРИЕМАНЕ 

9.1. Приемането на услугата, предмет на договора, посочен в чл.1.1, става с приемо- предавателен 

протокол по образец, подписан между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение 2) след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчети за всяко обучение. 

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява съответствието на изпълнението на услугата с  предложеното в 

Офертата и Техническото предложение за изпълнение на услугата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на 

представители на двете страни.       

                                 

Х. ПPEKРАТЯВАНЕ. НЕУСТОЙКИ 

10.1. При неизпълнение на предмета на ДОГОВОРА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 200% (двеста процента) от стойността на възнаграждението за всяко  неизпълнено 

обучение. 

10.2. При некачествено или частично изпълнение на задължение по ДОГОВОРА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 75% (седемдесет и пет процента) от стойността на възнаграждението за 

съответното обучение. 

10.3. При неспазване на сроковете по чл.2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 5% (пет процента) от стойността на възнаграждението за съответното забавено обучение за 

всеки забавен ден. 

10.4. При неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е станало повод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да 

не получи, частично или изцяло, заложените суми по АДБФП ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на тези суми, заедно със съответната лихва.  
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10.5. При неизпълнение на организация за едно обучение по ДОГОВОРА от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали ДОГОВОРА.  

10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

10.7. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на 

задълженията и неспазване на сроковете в Раздел II. 

 

ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

11.1. Конфликт на интереси 

a/ 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. 

б/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. 57 от Регламент (ЕС ЕВРОАТОМ) № 

966/2012, както и по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

11.2. Поверителност 

а/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази 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. 89 (5) от Регламент на Съвета № 1083/2006.  

б/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва изискванията за защита на  личните данни съобразно разпоредбите 

на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и приложимото национално законодателство. 

11.3.Предоставяне на информация   

а/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата изисквана информация и 

документация относно изпълнението на договора в изрично определен срок. 

б/ Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва проверка на място, документална проверка или оценка на 

изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на 

лицата, упълномощени от него, цялата документация или информация, която би спомогнала за 

успешното провеждане на проверката на място, документалната проверка или оценката. 

11.4. Отговорност 

а/ ГД ‚Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на  икономиката като 

Управляващ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по договор № ВG16RFOP002-2.009-

0043/13.11.2017 г. на Сдружение „Клъстер АЙТОС“, не е страна по настоящия Договор и не носи 

отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие неизпълнение на настоящия 

Договор 

б/ 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. 

в/  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, 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. 
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11.5. Визуална идентификация 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да направи необходимото за разгласяване на 

факта, че проектът, в рамките на който е подписан настоящия договор, се съфинансира от Европейския 

фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в съответствие с 

приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията  № 

1828/2006 и приложение I към него. 

11.6. Допълнителни разпоредби 

Настоящият договор е изготвен при спазването на членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл.14 от Общите условия 

на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG16RFOP002-2.009-0043/13.11.2017 г. и условията, 

приложими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на тези членове се отнасят в същия смисъл и към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на настоящия договор.  

ХІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

12.1. Комуникацията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените 

данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

12.2. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до 

нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

12.3. Всички спорове между страните, които могат да възникнат по време на изпълнението на договора 

или са свързани с неговото тълкуване, недействителност или прекратяване ще бъдат решавани чрез 

преговори между страните и чрез адендуми. В случай, че не може да бъде постигнато споразумение 

споровете ще се отнасят за решаване до независима компетентна инстанция, съгласувана между 

страните. 

12.4. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

  

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

  

1/Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Техническо предложение за изпълнение на услугата  

2/Образец на Приемо-предавателен протокол за услуги 

3/ Общи условия към договор за безвъзмездна финансова помощ на Възложителя. 

 

 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Име: Димитринка Илиева  Име: …………….  

Позиция: Представляващ 

Сдружение Клъстер АЙТОС 

 Позиция: 

………………… 

 

Подпис:  Подпис:  


