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I. РЕШЕНИЕ 

II. ПУБЛИЧНА  ПОКАНА,  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА
ОБЩЕСТВЕНАТА  ПОРЪЧКА,  ПУБЛИКУВАНА  НА
ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;

III. УКАЗАНИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ

Възложител

Община Сухиндол, гр.Сухиндол, п.к 5240, ул. Росица № 106, Бенефициент по Договор
№  13-22-31  от  10.12.2013 за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  по
Oперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез  Европейския  социален  фонд  за  изпълнение  на  проект  „Повишаване  знанията  и
уменията на служителите в Община Сухиндол”

Основната  цел  на  проекта  е  повишаване  капацитета  на  общинските  служители  за
ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.

Цели на поръчката

Основната цел на обществената поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на
дейности за информация и публичност с цел популяризиране и представяне на резултатите
от проект „Повишаване знанията и уменията на служителите в Община Сухиндол”

Резултатите  от  проекта  трябва  да  бъдат  популяризирани  и  представени  пред
обществеността, бизнеса и медиите. 

Кратко описание
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капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Община Сухиндол организира  процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публична  покана с  предмет  „Дейности  за  информация  и  публичност” по  проект
„Повишаване  знанията  и  уменията  на  служителите  в  Община  Сухиндол”
финансиран по Oперативна програма „Административен капацитет”.

Поръчката включва: 

 Организиране  и  провеждане  на  пресконференция  за  откриване  на  проекта  и
представена информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; 

 Изработване и поставяне на 1 бр. информационен  банер;
 Разработване и отпечатване на 100 бр. рекламни брошури;
 Изработване на 100 бр. регистрационни форми;
 Изработване на 120 бр. семинарни папки
 Изработване на 120 бр. химикали
 Изработване на 80 бр. брандирани флаш памети с логото на програмата
 Изработване на 120 бр. блок-листи за писане с логото на програмата  
 Организиране  и  провеждане  на  заключителна  пресконференция  за  закриване  на

проекта и представяне на постигнатите резултати;

Прогнозна стойност

Обща стойност на поръчката:  3750,00 лв.  без ДДС, респективно  4 500 лв. с ДДС.
Това е максималната стойност за офериране от участниците. При подаване на оферти с по
висока стойност от посочените по описание дейности участниците ще бъдат отстранявани
от по-нататъшно участие. 

Предложените  от  участника  единични  цени  за  отделните  услуги  и  продукти  не
трябва да надвишават количествата и съответните цени, които са посочени в одобрения
бюджет, а имено:

№ Описание на
разхода за

осигуряване на
публичност

Единица
мярка

Брой
единици

Единична цена
(лева) без ДДС

Единична цена
(лева) с ДДС

1 Пресконференции брой 2 375,00 450,00

2 Информационен       брой 1 408,33 490,00
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банер

3 Рекламни брошури брой 100 2,50 3,00

4 Регистрационни 
форми

брой
100 0,42 0,50

5 Папки брой 120 2,50 3,00

6 Химикали брой 120 4,17 5,00

7 Брандирани флаш 
памети с логото на 
програмата брой 80 15,00 18,00

8 Блок-листи брой 120 2,50 3,00

В  случай,  че  предложената  цена  за  изпълнение  на  услугата  надвишава  тези
стойности, предложението няма да бъде оценявано и класирано.

Условия и начин на плащане:
Плащането ще се извърши на два етапа, както следва:

 50%  от  общата  сума,  договорена  по  офертата  на  избрания  изпълнител  –  след
провеждане  на  Първата  проектна  пресконференция  и  издаване  на  100  бр.
информационни брошури по проекта ;

 50%  окончателно  плащане,  съгласно  офертата  след  успешното  изпълнение  на
всички  дейности  по  предоставяне  на  информация  и  публичност  по  проекта  и
подписване  на  съответните  приемо  –  предавателни  протоколи,  както  и
окончателния приемо- предавателен протокол за цялостно изпълнение;

 Финансирането  на  проекта  е  от  Оперативна  програма  “Административен
капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския
социален фонд по Договор № 13-22-31/10.12.2013 г.

Изисквания за изпълнение на поръчката

Публичността на дейностите по проекта и на резултатите от него са необходими за
постигането  на  изискването  за  информация  и  публичност  по  ОПАК,  както  и  за
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мултиплициране на резултатите от проекта в други проекти на общинска администрация
Сухиндол. 

Дейностите за информация и публичност трябва да съответстват на изискванията за
публичност,  предвидени  в  Регламент  (EO)  №  1828/2006  на  Европейската  комисия  и
Регламент  (ЕО)  №  1083/2006  на  Съвета.  Предвидените  дейности  трябва  да  осигурят
предоставяне на информация и да осигурят публичност на целите на проекта, използвайки
подходящи комуникационни средства.

Материалите  трябва  се  изработят,  съгласно  изискванията  на  Възложителя,  като
съдържанието и дизайнът им да се съгласуват и одобряват предварително от него.

Изпълнението включените в поръчката дейности трябва да включва: 

Организиране и провеждане на пресконференция за откриване на проекта, с
която  да  се  представи  пред  обществеността  информация  за  целите,
дейностите  и  очакваните  резултати  от  проекта.  Пресконференцията  ще  се
проведе в наето за целта помещение  с осигурена кафе-пауза (вкл. вода, кафе,
чай за минимум 20 бр. представители на медии и заинтересовани страни).
Изпълнителят  се  задължава:  Да  подготви  и  съгласува  с  възложителя
програмата на събитието; Изпращане на покани до медиите, като списъкът с
журналистите,  предварително  се  съгласува  с  Възложителя;  Да  подготви
присъствени  списъци  за  участниците  в  събитието;  Да  осигури  визуална
идентификация на събитието;  Да осигури фотозаснемане и съхраняване на
снимки в електронен вариант; Продължителност на пресконференцията: до 2
часа.

Изработване  и  поставяне  на  1  бр.  информационна   табела,  която  ще  има
характер  на  постоянна.  Табелата  трябва  да  отговаря  на  техническите
изисквания за публичност на ОП „Административен капацитет”. 

Изработване  на  дизайн  и  отпечатване  на  100  бр.  рекламни  брошури.
Брошурата трябва да е формат А5 цветност 4+4 цвята (офсетов печат); UV
лак; хартия 115 гр. гланц; с 1 или 2 сгъвки.Брошурите са предназначени да
запознаят  заинтересованите  страни с  целите,  дейностите  и планираните  за
постигане резултати по проекта. Да отговарят на техническите изисквания за
публичност на ОП „Административен капацитет”.

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Изработване на 100 бр. регистрационни форми формат А4, които съдържат
темите  на  обученията  по  проекта  и  данни  за  лицата,  необходими  за
формиране  желанията  на  участниците  за  включване  в  обученията.  Да
отговарят  на  техническите  изисквания  за  публичност  на  ОП
„Административен капацитет”.

Изработване на 120 бр. папки за поставяне на материалите от обученията и
пресконференциите. Да отговарят на техническите изисквания за публичност
на ОП „Административен капацитет”.

Изработване  на  120  бр.  химикали  с  логото  на  програмата,  които  ще  се
раздават на участниците в обученията и пресконференциите. Да отговарят на
техническите  изисквания  за  публичност  на  ОП  „Административен
капацитет”.

Израбтване на брандирани флаш памети с логото на програмата, съдържащи
материали  от  проведените  обучения.  Да  отговарят  на  техническите
изисквания за публичност на ОП „Административен капацитет”.

Изработване на 120 бр. блок – листи за писане от 20 листа, формат  А4 за
участниците  в  обученията  и  пресконференциите.  Да  отговарят  на
техническите  изисквания  за  публичност  на  ОП  „Административен
капацитет”.

Организиране и провеждане на заключителна пресконференция за закриване
на проекта и популяризиране на резултатите;

При  осъществяване  на  по-горе  описаните  дейности  е  необходимо  върху  всички
информационни  и  рекламни  материали,  свързани  спроекта  да  се  поставят  следните
атрибути: 

 флага на ЕС в съответствие с описаните по-долу графични стандарти (включени и в
Анекс  1  към Регламент  (ЕО)  № 1828/2006  г.  на Комисията)  и думите Европейски
съюз;

 логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”
 логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”
 включване  във  всички  подходящи  документи  по  проекта  (например  печатни

материали,  публикаци  и  др.)  на  изречението:  „Проектът  се  осъществява  с
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финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Важно*Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК могат да бъдат свалени от уеб сайта
на ОПАК на следния адрес:

http://www.opac.government.bg/userfiles/pages/files/regulatory_framework/1/
Изисквания_за_информация_и_публичност_към_бенефициентите_по_ОПАК.pdf

Изисквания към кандидатите

Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците:

Няма

Минимални изисквания за технически възможности: 

 Участниците да са изпълнили поне 1 договор, с предмет, сходен с този на настоящата
обществена поръчка, през последните три години или в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си, считано към датата на подаване на
офертата; 

*Забележка:  За  предмет,  сходен  с  предмета  на  обществената  поръчка  се  счита:
изработване на печатни и/ или презентационни материали и провеждане на събития
и/или обществени мероприятия.

При  участието  на  обединение,  което  не  е  юридическо  лице,  изискванията  се
прилагат  за  обединението  като  цяло.  При  посочване  на  участие  на  подизпълнители
изискванията към тях се отнасят съобразно вида и дела на тяхното участие.

Участникът  трябва  да  представи  техническо  предложение  за  изпълнение  на
поръчката съгласно зададените технически изисквания на Възложителя спецификация.

Приемане изпълнението на дейностите по договора

Изпълнението  по  договора  ще  се  отчита  и  приема  с  подписване  на  приемно  -
предавателен протокол.

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

http://www.opac.government.bg/userfiles/pages/files/regulatory_framework/1/%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%9A.pdf
http://www.opac.government.bg/userfiles/pages/files/regulatory_framework/1/%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%9A.pdf


За  цялостно  приемане  на  извършената  дейност,  съгласно  предварително
определените  в  договора  изисквания,  се  съставя  окончателен  протокол,  подписан  от
упълномощени представители на страните по договора.  Протоколът трябва да съдържа
описателна  част  за  извършените  дейности,  свързани  с  изпълнението  на  предмета  на
поръчката.

Срок за изпълнение на поръчката

Срокът  за  изпълнение  на  настоящата  поръчка  започва  да  тече  от  датата  на
сключване на  договора за  изпълнение  и  приключва с последната  изпълнена  дейност  в
рамките на договора за осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване
знанията  и  уменията  на  служителите  в  Община  Сухиндол”,  но  не  по-късно  от
10.09.2014 г. 

Изисквания към офертата 

Пликът трябва да съдържа следните документи:
 Списък на документите, съдържащи се в офертата Приложение № 1
 Заявление за участие – Приложение № 2
 Административни сведения - Приложение №3;
 Декларация по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП - Приложение №7;
 Декларация за запознаване с условията на поръчката - Приложение №8;
 Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за Търговския регистър;
 Декларация на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата 

поръчка за последните три години, считано до датата на подаване на настоящата 
оферта - Приложение №9;

 Референции за добро изпълнение към договорите, посочени в списъка;
 Техническо предложение -  Приложение №10
 Предлагана цена - Приложение №11;
 Пълномощно  на  лицето  подписващо  офертата (когато  не  е  подписана  от

управляващия участника);
 Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата;

Офертата,  ведно  с  изискуемите  документи  и  попълнени  образци,  се  подава  в
запечатан непрозрачен плик с надпис „Оферта по процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана с предмет: „Дейности за информация и публичност” по
проект  „Повишаване  знанията  и  уменията  на  служителите  в  Община Сухиндол”
финансиран  по  Oперативна  програма  „Административен  капацитет”,  върху  плика  се
изписва името на Възложителя, името на участника и координати за контакт.

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



При приемане офертата върху плика се отбелязва поредния входящ номер, датата и
часа на постъпване офертата.

Място на изпълнение

гр. Сухиндол

Критерий за възлагане

Най-ниска цена

Срок на валидност на офертата

         30 (тридесет) календарни дни от изтичане на крайния срок за подаване на офертите;

Място и срок за подаване на офертите

Офертите се подават лично или чрез куриер в деловодството на Община Сухиндол
„Канцелария и, гр. Сухиндол,п.к 5240, ул. Росица № 106, всеки работен ден от 09:00 до
17:00 часа, в срока, обявен в публичната покана

Сключване на договор:

Възложителят сключва писмен договор с определения участник за изпълнител.

При  сключване  на  договор,  участникът,  определен  за  изпълнител,  представя
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от
ЗОП, както и данни за банковата сметка на изпълнителя.

Лице за контакт: 

Петър Георгиев Петров

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Приложение № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

обществена поръчка с предмет:

„Дейности за информация и публичност”

по проект: "Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол"
който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма
“Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд по Договор № 13-22-31/10.12.2013 г.

1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
.

Подпис и печат:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Приложение № 2    

ДО

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

От ................................................................................................. (наименование на участника),
представлявано от ............................................................................... (трите имена на законния
представител  на  участника  или  изрично  упълномощено  лице),  в  качеството  си
на ......................................... (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

След  като  се  запознах(ме)  с  документацията  за  участие  в  процедура  за  възлагане  на
обществена поръчка чрез публична покана по реда на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на
Глава осма „а” от ЗОП, с предмет „Дейности за информация и публичност” по проект:
"Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския
социален фонд по Договор № 13-22-31/10.12.2013 г., заявявам(е) че:

1.  Желая(ем)  да  участвам(е)  в  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  чрез
публична покана по реда на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП,
като приемаме всички условия за участие.

2. Услугата е с място на изпълнение – гр. Сухиндол.

3.  При  подготовката  на  настоящата  оферта  съм/сме  спазил(и)  всички  изисквания  на
Община Сухиндол и на ЗОП за нейното изготвяне. Приложените към офертата документи
отговарят на формата и съдържанието, посочени от възложителя в поканата за участие.

4.  Ние удостоверяваме и потвърждаваме,  че изготвените от нас  документи ще бъдат в
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



5. В случай, че бъдем определени за изпълнители ние ще представим всички документи по
чл.47, ал. 10 от ЗОП, необходими за подписването на договора.

6. Настоящата оферта е валидна за период от 30 (тридесет) календарни дни от датата от
изтичане на крайния срок за подаване на офертите,  и в този срок ние ще сме обвързани с
нея.

Дата: .......................                                Подпис и печат: ............................................

                                                                                                                (длъжност и име)

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Приложение № 3 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника ….……..................……………………………………
2. ЕИК: ……………………………………
3. Адрес: ……………………………..…………………………………………...

(пощенски код, град, община,  квартал, улица  №, бл., ап.)

4. Телефон: ……………………………………
5. Факс: ……………..……………………………
6. е-mail: …………………………………………
7. Лице за контакти: …….……………………………………………….
8. Длъжност: …………………………..……………………………….……………
9. Обслужваща банка: ………………...…………………………………………

IBAN на сметката, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора: 

………………………………………….……………………………………………………….

BIC ………………………………….………………………………………………………….

Титуляр на сметката: …………………………………...……………………………………..

Дата: ……………                                  Участник : ...........................

                                                                                                                         (подпис и печат)

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (за т.1 от буква „а” до буква „д”) от
ЗОП

Долуподписаният/-ната/……………………………………………………………………...,
л.к.№…………………………, издаденa на ………………………. от МВР …...……………, с
ЕГН  .....................………………...…..,  в  качеството  ми  на  ……………………………
….........................  (посочва  се  длъжността)  на  ……………………………….. (посочва  се
наименованието  на  участника) -  участник  в  процедура   за  възлагане  на  обществена
поръчка чрез публична покана по реда на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма
„а”  от  ЗОП  с  предмет:  „Дейности  за  информация  и  публичност”  по проект:
"Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския
социален фонд по Договор № 13-22-31/10.12.2013 г.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът  ………………………………………………………………………… (посочете
наименованието на участника), който представлявам:

1. не е обявен в несъстоятелност;

2. не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове;

3. не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за:

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



 престъпление  против  финансовата,  данъчната  или  осигурителната  система,

включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

 подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

 участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а от НК;

 престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

………………………. г. Декларатор: ………………………

(дата на подписване)                                (подпис и печат)

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………..., с л. к.
№   ……………………….,  издаденa  на  ……………………..  от  ………………
…………………,  с  ЕГН  .……………………….,  в  качеството  ми  на  ….………………
………………………………...  (посочете  длъжността)  на   …………………………..
……………………………………………….……  (посочете  фирмата  на  участника) -
участник в процедура  за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда
на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП с предмет„Дейности за
информация  и  публичност” по  проект:  "Повишаване  знанията  и  уменията  на
служителите на община Сухиндол" който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна  програма  “Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от
Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд  по  Договор  № 13-22-
31/10.12.2013 г.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът  …………………………………………(посочете  наименованието  на
участника), който представлявам:

1. Не  се  намира  в  открито  производство  за  обявяване  в  несъстоятелност  и  не  е
сключил  извънсъдебно  споразумение  с  кредиторите  по  смисъла  на  чл.  740  от
Търговския закон. (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице –
не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови
актове,  включително  когато  неговата  дейност  е  под  разпореждане  на  съда,  или
кандидатът или участникът е преустановил дейността си).

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



2. Не  е  лишен  от  правото  да  упражнява  дейности  в  областта  на  осигуряването  на
информация  и  публичност  или  дейности  в  областта  на  изработването  и
разпространението  на  рекламни  материали  съгласно  законодателството  на
държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не е виновен за неизпълнение на задължения  по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

4. Няма  задължения  по  смисъла  на  чл.  162,  ал.  2,  т.  1  от  Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен  орган,  освен  ако  е  допуснато  разсрочване  или  отсрочване  на
задълженията; няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. Няма  наложено  административно  наказание  за  наемане  на  работа  на  незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния  кодекс за посочване на неверни
данни.

....................................г.                 Декларатор: ……………………

(дата на подписване)                                                                       (подпис и печат)

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/  ……………………………………..……………………………….,  с
лична  карта  №  …………………………,  издаденa  на  ……………………..  от
………………………,  с  ЕГН  …………………………,  в  качеството  ми  на
……………………………………… (посочете  длъжността)  на   ………………………..
……………………………………………………...  (посочете  фирмата  на  участника)  -
участник в процедура  за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда
на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:  „Дейности за
информация  и  публичност” по проект:  "Повишаване  знанията  и  уменията  на
служителите на община Сухиндол" който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна  програма  “Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от
Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд  по  Договор  № 13-22-
31/10.12.2013 г.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Лицето/лицата по чл. 47, ал. 4, съответната точка от ЗОП, важаща за  

…...……………………………………………………………….............................................

(посочете фирмата на участник)

и работещи при този участник по трудов или граждански договор, не са свързани лица с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл.
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от НК.

………………………. г.  Декларатор: ………………………..............

(дата на подписване)                                                                             (подпис и печат)

Приложение № 7

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Д  Е  К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП  

За приемане условията на проекта на договора

Долуподписаният/-
ната/  .......................................................................................................................

ЕГН  ...............................................,  лична  карта,  №  ………..........................  изд.
на  ............................  г.  от  ...................................................................,  в  качеството  ми
на ........................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в
което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор,
управител  и  др.)  на  …………………………………………....................................................,
ЕИК ………………………………, -  участник в процедура  за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана по реда на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма
„а”  от  ЗОП  с  предмет:  „Дейности  за  информация  и  публичност” по  проект:
"Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския
социален фонд по Договор № 13-22-31/10.12.2013 г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам  условията  в  проекта  на  договора,  който  е  Приложение  №  12  в
документацията за участие в посочената процедура.

В  случай  че  представляваният  от  мен участник  бъде избран  за  изпълнител,  от
името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

................................ 

дата (дд/мм/гггг) Декларатор: ........................................

/подпис и печат/

Приложение № 8

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА

ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/-
ната/  ...........................................................................................................

ЕГН  ...............................................,  лична  карта  №  ………..........................,  изд.
на  ............................  от  ...................................................................,  в  качеството  ми
на .........................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и
управлява  -  напр.  изпълнителен  директор,  управител  и  др.)
на .........................................................

......................................................., ЕИК ………………………………, със седалище и адрес
на управление: ........................................................................................................... в качеството
ми на участник в процедура  за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по
реда на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Дейности
за  информация  и  публичност” по  проект:  "Повишаване  знанията  и  уменията  на
служителите на община Сухиндол" който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна  програма  “Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от
Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд  по  Договор  № 13-22-
31/10.12.2013 г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка.

В  случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на
последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

................................ Декларатор: ................................................

дата (дд/мм/ггг) /подпис и печат/

Приложение № 9

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Д Е К Л А Р А Ц И Я

за изпълнени договори, свързани с информация и публичност, 

през последните три години

Изпълне
ни

договор,
пореден

No

Предмет
на

договора

Място на
изпълнение

Начална и
крайна дата

на
изпълнение
на договора

Стойност
на

договора

без ДДС

Кратко описание на
извършените дейности по

договора

1.

2.

…

От посочените договори да е видно, че участникът е изпълнявал следните дейности:
изработване на печатни/презентационни материали и провеждане на събитие и/или
обществено мероприятие 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: .............................. Подпис и печат ……………………………….

Приложение № 10

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО:.........................................................................................................................................

(наименование на възложителя)

ОТ:...............................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящото,  Ви  представяме  нашето  техническо  предложение  за  участие  в
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по
реда на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Дейности
за  информация  и  публичност” по  проект:  "Повишаване  знанията  и  уменията  на
служителите на община Сухиндол" който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна  програма  “Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от
Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд  по  Договор  № 13-22-
31/10.12.2013 г.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
ни до изтичане 30 (тридесет) календарни дни от датата от изтичане на крайния срок за
подаване на офертите. 

Гарантираме,  че  сме  в  състояние  да  изпълним  качествено  поръчката  в  пълно
съответствие със зададената техническа спецификация.

Участниците се задължават да спазват изискванията на възложителя и изискванията
на  ОПАК,  като  се  ръководят  от  Приложение  13  от  Насоките  за  кандидатстване  за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.

За  изпълнение  на  дейностите  по  настоящата  обществена  поръчка,  предлагаме
следното:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Дата: ……………………...г. Подпис и печат: ………. …………

Приложение № 11

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

За  изпълнение  на  обществена  поръчка  с  предмет:  „Дейности  за  информация  и
публичност” по  проект:  "Повишаване  знанията  и  уменията  на  служителите  на
община Сухиндол" който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 13-22-31/10.12.2013 г.

ДО 

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

от ..........................................................................................................................................

 (наименование на участника)

и подписано от ....................................................................................................................

 (трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..............................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящото  Ви  представяме  нашата  ценова  оферта  за  участие  в  обявената  от  Вас
обществена поръчка.

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка  за цена от 
…………………………..…. /……………………………………./  без ДДС или 
…………………………..…. /……………………………………./  с ДДС, 

в това число:

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



№ 

по 
ред

Наименование Единица 
мярка

Брой 
единици

Единична 
цена без 
ДДС

Обща цена 
без ДДС

Обща цена
с ДДС

1. Пресконференции брой 2

2. Информационен 
банер

брой
1

3. Рекламни брошури брой 100

4. Изработване на 
регистрационни 
форми брой 100

5. Изработване на 
папки брой 120

6. Изработка на 
химикали брой 120

7. Изработка на 
брандирани флаш 
памети с логото на 
проекта

брой 80

8. Изработване на 
блок-листи брой 120

ОБЩО:

Забележка:  Участниците  следва  да  се  съобразят  с  посочените  максимални  прогнозни
стойности за  всяка  една дейности.  Общата  сума,  предложена от участниците не  може да
надвишава  3750,00 лв.  без  ДДС,  респективно  4 500,00 лв.  с  ДДС.  В случай на неспазване  на
изискванията на Възложителя, участниците ще бъдат отстранявани от процедурата;

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



При несъответствие между сумата,  написана с  цифри,  и  тази,  написана с  думи,  важи
сумата, написана с думи.

Посочената  цена  включва  всички  разходи  за  комплексното изпълнение  на  поръчката,
както и всички данъци,  такси,  акцизи,  които са дължими на територията на Република
България.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията
по процедурата.

Декларираме, че сме запознати с изискванията за изпълнение на поръчката. Съгласни сме
с  поставените условия и ги приемаме без възражения.

Подпис и печат ............................... Дата: ............................. г.

    (име и фамилия)

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Приложение №12

ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р

№ …………………………………

Днес, ……………..г., в гр. ......................, между: 

ОБЩИНА  СУХИНДОЛ,  адрес:  гр.  Сухиндол,  п.к  5240,  ул.  Росица  №  106,  ЕИК:
000133997,  представлявана  от  Пламен  Димитров  Чернев  -  кмет  на  Община  Сухиндол,
наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и

............................................................................,адрес: ..........................................................., 

ЕИК:  .......................................  представлявано  от…………………..,  в  качеството  му  на
управител,  притежаващ  л.к.  №  …………………  изд.  на  ………………..год.  от  МВР  –
…………....…., ЕГН ………...……….., седалище и адрес на управление: гр……………..,
ул. “………..............….” № …………., наричан за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание проведена процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по
реда на  чл.  14,  ал. 4,  т.  2 и разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП и условията към
Договор за безвъзмездна финансова помощ  рег.№ 13-22-31 от 10.12.2013 г. за изпълнение
на проект: „Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол”,
който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма
“Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд имайки предвид, че  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сесключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да  извърши  при
условията на настоящия договор услугата:  „Дейности за информация и публичност”,
съгласно офертата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съставлява неразделна част от договора.
Основните дейности, свързани с изпълнението на договора са:

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



 Организиране  и  провеждане  на  пресконференция  за  откриване  на  проекта  и
представена информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; 

 Изработване и поставяне на 1 бр. информационен  банер;
 Разработване и отпечатване на 100 бр. рекламни брошури;
 Изработване на 100 бр. регистрационни форми;
 Изработване на 120 бр. семинарни папки
 Изработване на 120 бр. химикали
 Изработване на 80 бр. брандирани флаш памети с логото на програмата
 Изработване на 120 бр. блок-листи за писане с логото на програмата  
 Организиране  и  провеждане  на  заключителна  пресконференция  за  закриване  на

проекта и представяне на постигнатите резултати;

Чл.2. (1) Настоящият договор е изготвен в рамките на проект: "Повишаване знанията и
уменията  на  служителите  на  община  Сухиндол", който  се  осъществява  с
финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  “Административен  капацитет”
2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по
Договор № 13-22-31/10.12.2013 г.

(2) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с
действащите правила на Оперативна програма „Административен капацитет“.

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.(1)Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2)  Срокът  за  изпълнение  на  настоящата  поръчка  приключва  с  последната  изпълнена
дейност в рамките на договора за осигуряване на информация и публичност по проект
"Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския
социален фонд по Договор № 13-22-31/10.12.2013 г., не по-късно от  10.09.2014 г.

(3)Договорът  се  счита  за  окончателно  изпълнен  след  подписването  на  приемо-
предавателен  протокол  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  предаване  на
последната изпълнена дейност в рамките на договора.

(4) Предвидените  срокове  за  изпълнение  на  договора  не  текат,  когато  е  спряно
изпълнението  му поради  причини,  независещи от  Изпълнителя.  Това  обстоятелство  се
установява с протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни, като

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



определеният срок за изпълнение на съответната дейност се удължава с дните, през които
изпълнението на договора е спряно. 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.4. (1)Цената на договора, съгласно приетата от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза  на  ...............................
(...........................................................................)  лева  без  ДДС  или  ...............................
(...........................................................................) лева с ДДС, съгласно офертата.

(2) Цената на договора по чл.4, ал.1 е окончателна и не подлежи на промяна.

(3) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева.

(4)  Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на
екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи
и всякакви други, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предлаганата от него
безусловна  цена.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  дължи  каквото  и  да  е  плащане  при  никакви
условия във връзка с тези разходи извън цената по чл.4, ал.1

Чл.5. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да
съдържа следния текст:

”Разходът  е  по  проект  съгласно  Договор  №  13-22-31  от  10.12.2013  г.  по
ОП“Административен  капацитет“,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез
Европейския социален фонд.

Чл.6. Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по следната
сметка на Изпълнителя:

IBAN сметка............................................ 

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Чл.7. (1) Плащането на възнаграждението по чл.4, ал.1 се извършва както следва: 

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



 50%  от  общата  сума,  договорена  по  офертата  на  избрания  изпълнител  –  след
провеждане  на  Първата  проектна  пресконференция  и  издаване  на  100  бр.
информационни брошури по проекта ;

 50%  окончателно  плащане,  съгласно  офертата  след  успешното  изпълнение  на
всички  дейности  по  предоставяне  на  информация  и  публичност  по  проекта  и
подписване  на  съответните  приемо  –  предавателни  протоколи,  както  и
окончателния приемо- предавателен протокол за цялостно изпълнение;

 (2) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи,
при виновно неизпълнение от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да
възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за
това на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка:

IBAN:…………………………., 

BIC:………………………….,

Банка ……………………………...

(3) В случай, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има  право  на  обезщетение  за  забавено  плащане  в  размер  на
законовата лихва за периода на просрочието.

(4) Банковите такси,  свързани с връщането на дължими суми на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  са
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор, при
коректно изпълнение на задълженията по него;

2.Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение
на работата по този договор.

3. Да  получи  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  извършената  услуга  предмет  на   Договора,
съответното възнаграждение  посочено в чл.4.  

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Чл.9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да осигури изпълнението на възложената   дейност
придържайки  се  към  техническите  изисквания  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  неразделна част от настоящия договор.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.  Да  изпълни  възложената  му  работа  с  грижата  на  добър  стопанин,  качествено,  при
спазване  на  изискванията  за  икономичност,ефикасност,  прозрачност  и  качество,  в
съответствие с най-  добрите практики в тази област,  в съответствие с  изискванията  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  при условията и сроковете на този договор и с оглед изпълнение и
осигуряване  на  устойчивост  на  предвидените  в  проекта  цели  и  след  приключване  на
проекта. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури  всички човешки и материални
ресурси,  необходими  за  пълното  и  точно  изпълнение  на  поръчката  и  предвидени  в
описанието на проекта.

2.  Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. Да  отстранява  посочените  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци  и  пропуски  в
изпълнението за своя сметка;

4. Да се придържа към всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи
пряко отношение към изпълнението на този договор;

5. Да изпълни дейностите по чл. 1 и да представи необходимите материали/документи,
съгласно посочените в техническата спецификация изисквания на Възложителя. 

6. Да изпълнява своите задължения по този договор безпристрастно и лоялно и съобразно
принципите на професионалната етика и най-добрите практики в съответната област;

7. Да  третира  всички  документи  и  информация,  предоставени  му  във  връзка  с
изпълнението на договора, като частни и поверителни,  и няма право да публикува или
предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Да  предостави  лице  за  контакт  по  този  договор,  който  да  бъде  адресат  на  всички
официални известия по договора и да предоставя официални отговори. 

9. Да  информира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  всички  пречки,  възникващи  в  хода  на
изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;
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10. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на Управляващия
орган  на  ОП  „Административен  капацитет”  и  изпълнява  мерките  и  препоръките,
съдържащи се в докладите за проверки на място; 

11. Да спазва изискванията за съхранение на документацията по изпълнението на услугата
в съответствие с изискванията на Ръководството за разработване и изпълнение на проекти
по ОПАК. 

12. Да  спазва  изискванията  на  законодателството  на  Европейската  общност  и
националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова
помощ;

13. Да предостави авторските права върху разработените в изпълнение на този договор
продукти  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  като  предоставянето  става  по  силата  на  настоящия
договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1.   Да получи услугата и продуктите, уговорени с този договор, в срока и при условията
на същия;

2.  При поискване да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението
по този договор;

3.  Да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представените от него продукти по изпълнение на този договор;

4. Да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване  или  доработване  на  елементи  от
изпълнението по този договор, в случаите, когато същото е непълно или не съответства
като съдържание и качество на изискванията му;

5.  Да  дава  писмени  указания  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във  връзка  с  предприемането  на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор;

6. Да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа по този договор, без
да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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7. Да  прегледа  и  одобри  изготвените  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали  и  протоколи  от
извършените  дейности,  когато  съответстват  на  изискванията,  посочени  в  техническата
спецификация.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива изключително право на ползване на резултатите, като
правото  на  ползване  се  реализира  без  съгласието  на  автора  за  целта,  за  която
произведението (резултатите от дейността) е било поръчано, и без заплащане на отделно
възнаграждение,  минимално  за  срок  от  5  години  след  приключване  изпълнението  на
проекта.  Всички  претенции  на  трети  лица  относно  авторството  и  оригиналността  на
произведението са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се засяга имуществената сфера
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Управляващия орган на ОПАК

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да  изплати  уговореното  възнаграждение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в  размера  и  при
условията и сроковете на този договор;

2. Да съдейства на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за осигуряване на информация и всички налични
документи, необходими му за качественото осъществяване на работата и изпълнение на
настоящия договор.

3. Да прегледа и одобри отделните продукти на работата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато
съответстват на изискванията.

VІ. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.13. Страните са длъжни добросъвестно да зачитат взаимно интересите си, както и да не
разпространяват сведения, станали им известни във връзка с изпълнението на настоящия
договор.

Чл.14. Информацията, събрана или установена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и разменената
кореспонденция  между  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в  хода  на  поетия
ангажимент не може да се използва от трети лица, без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
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Чл.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.

Чл.16 Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение
на функциите  по договора от което и  да  е  лице,  е  изложено на  риск  поради причини,
свързани  със  семейството,  емоционалния  живот,  политическата  или  националната
принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  съгласно  чл.  52  от  Регламент(ЕО,  Евратом)  1605/  2002  г.,  относно
финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен
с  Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г.

VІІІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.17. При  спазване  на  разпоредбата  на  член  14,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се  задължават  да  запазят  поверителността  на  всички  поверително
предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от три
години  след  приключването  на  оперативната  програма  в  съответствие  с  чл.  89  (3)  от
Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската комисия има право на достъп до всички
документи,  предоставени  на  Договарящия  орган,  като  спазва  същите  изисквания  за
поверителност.

Чл.18.При реализиране на своите правомощия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
спазват изискванията за защита на  личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от
Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006г. и приложимото национално законодателство.

ІХ. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо за оповестяване
на  факта,  че  проектът  се  финансира   от  Европейския  социален  фонд  чрез  ОПАК.
Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с  правилата  за информация и
публичност, предвидени  Регламент на Комисията(ЕО)  № 1828/2006 и приложение XIII
към договора, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност
по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

Чл.20.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва  да  упомене  финансовия  принос,  предоставен  от
Европейския  социален  фонд  чрез  Оперативна  програма  “Административен  капацитет”,
чрез включване във всички подходящи документи по проекта на изречението: „Проектът
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се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“,
да поставя върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта:

1.Флага на ЕС и думите Европейски съюз;

2.Логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”;

3.Логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” ;

X. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да води точна и редовна документация и счетоводни
отчети, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща електронна система
за документация. Тази система може да е неразделна част от текущата счетоводна система
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. Тази система следва да се прилага
в  съответствие  с  националното  законодателство.  Счетоводните  отчети  и  разходите,
свързани  с  проекта,  трябва  да  са  в  съответствие  с  изискванията  на  общностното  и
националното законодателство и да подлежат на ясно идентифициране и проверка. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява оригиналите на документите, свързани с
изпълнението на договора в отделно досие,  на достъпно място,  да са картотекирани по
начин, който улеснява проверките.

Чл.23.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  оказва  съдействие  на  Управляващия  орган,
националните  и  европейските  съдебни,  одитни  и  контролни  органи,  включително  на
Сертифициращия орган по Структурните органи  и Кохезионния фонд на Европейския
съюз,  на  Българския  съвет  за  координация  в  борбата  с  правонарушенията  ,  засягащи
финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), 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 националното законодателство  за извършване на проверки, инспекции,
одит и др.и да осигурява достъп до помещенията и до всички документи и база данни
свързани с финансово-техническото управление на възложените дейности. 

Чл.24. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на договора и
други документи с доказателствена стойност е 3 години, след закриването на оперативната
програма  или  за  период  от  3  години  след  годината,  през  която  е  извършено  частично
закриване.  Сроковете  спират  да  текат  и  в  случай  на  съдебни  процедури  по  надлежно

„Този документ е  създаден в  рамките на  проект „Повишаване  знанията и  уменията на служителите на  Община Сухиндол”,
Договор № 13-22-31 от  10.12.2013 г., който се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на  публикацията  се  носи  от  Община  Сухиндол  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



обосновано искане на Европейската комисия.се съхраняват в сроковете, указани в чл.13 на
ПМС №180/27.07.2007 г.

XI. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Чл.25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не сключва договори със свързани лица в

рамките на изпълнение на дейностите по проекта

(2) Свързани лица са:

1.  съпрузите,  роднините  по  права  линия  –  без  ограничения,  по  съребрена  линия  –до
четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;

2. работодател и работник;

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

4. съдружниците;

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

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

10. 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.

ХII. ОТГОВОРНОСТИ

Чл.26. (1).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за нанесените щети или
пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по
този договор.

(2).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  отговаря  за  щети  или  понесени  вреди  от  персонала  или
имуществото на изпълнителя през време на изпълнение на проекта или като последица от
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него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такава щета или
вреда.

Чл.27.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема  цялата  отговорност  към  трети  лица,  в  това  число  и
отговорност  за  вреди  от  всякакъв  характер,  понесени  от  тези  лица  през  време  на
изпълнение  на  договора  или  като  последица  от  него.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  носи
отговорност,  произтичаща 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 правата на трети лица. 

Чл.28.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  носи  отговорност  във  връзка  с  искове  или  жалби,
вследствие на нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

XІІI. НЕРЕДНОСТИ

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да следи  за нередности
при изпълнението на договора. Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на
разпоредба  на  общностното  право,  произтичащо  от  действие  или  бездействие  на
икономически оператор, което има или би имало като  последица нанасянето на вреда на
общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет. По
настоящия договор икономически оператори са Изпълнителя и всички негови служители,
работещи по изпълнението на настоящия договор.  

Чл.30. В  случай  на  нередности,  допуснати  и/или  извършени  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
договора,  той носи отговорност за възстановяването  на  точния  размер на причинените
вреди.    

Чл.31. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановяване
на неправомерно получени суми, следствие на допусната нередност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неправомерно получени суми,
следствие от допуснатата нередност, при условията на чл.31, ал. 3, 4 и 5;

(3) При установяване от компетентен орган  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да възстанови
суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. 

(4) След изтичане  на  срока  за  доброволно възстановяване,  изпълнителят  дължи лихва,
изчислена в процент, равняващ се на основния лихвен процент на Българската народна
банка за периода плюс 10 пункта. 
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(5) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Управляващия орган, са
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по
изпълнението  на  проекта,  относно  определението  за  нередност  и  да  ги  задължи  да
докладват  всеки  случай  на  подозрение  и/или  доказани  случаи  на  нередност  съгласно
установена процедура от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При подписване на договора, изпълнителят
декларира, че всички негови служители са запознати с определението за нередност.

ХIV. НЕУСТОЙКИ

Чл. 33.  Ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея в срок,
съгласно договора, същият дължи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от
цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от цената на договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа  предявената  неустойка  при  окончателното  разплащане  по
договора, въз основа на  двустранен констативен протокол за изпълнение на договора.

Чл. 34.  При пълно не изпълнение на възложената  услуга,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща
неустойка  –  50% (петдесет  процента)  от  стойността  на  договора,  която  се  превежда  в
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

Чл.  35.  Страните  запазват  правото  си  да  търсят  обезщетение  за  претърпени  щети  и
пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка,
по общия ред, предвиден в българското законодателство.

Чл.  36.  Наложените  глоби  и/или  санкции  от  държавните  институции  за  установени
нарушения, при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се
заплащат от нея.

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37.  Действието на този договор се прекратява:

1. С извършване и предаване на договорената работа;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  бъде лишен от
правото да извършва дейност в областта на осигуряването на информация и публичност;
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4. При  констатирани  нередности  и/или  конфликт  на  интереси  –  с  изпращане  на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка,
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или
не е бил длъжен да предвиди или предотврати – с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;

6. Едностранно  прекратяване  на  договора  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
неизпълнение на някое от договорените задължения.

7. Едностранно прекратяване на договора от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите, в
които:

 А) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или
контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на
ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.

Б)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  сключи  договор  за  консултантски  услуги  с  лице,  работещо  по
трудово  или  служебно  правоотношение  в  УО  на  ОПАК,  докато  заема  съответната
длъжност и една година след напускането й.

ХVI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 38. 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.

Чл. 39. 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.

Чл. 40. След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолимата сила, страната,  която е дала известието по ал. 2, в пет дневен (5) срок
писмено  с  известие  уведомява  другата  страна  за  възобновяване  на  изпълнението  на
договора.

ХVII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.41. Настоящият договор се счита за сключен при подписването му от двете страни.
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Чл.42. Споровете по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават 
доброволно между страните, а при не постигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл.43. Изменения и допълнения на този договор не могат да се правят, освен в случаите на
чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.44.  За  неуредените  в  договора  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на  действащото
българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценова оферта. 
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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