
 

Д О Г О В О Р 

 
Днес, 07.04.2015 година в гр. Ардино, на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП, във връзка с 

чл.39, ал.3, т.3 и 5 и чл. 40 от Наредба №23 от 18.12.2009 година за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на Стратегиите за 

местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на 

умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните 

инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 г.,  и  във връзка с протокол на комисия назначена със 

Заповед №04/27.02.2015 г. за  разглеждане и оценява на получените оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на 

обучения и форум за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, 

УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – 

Ардино” по  Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ по 

мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на 

Местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена 

активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи 

стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.”, се сключи настоящият договор 

между:  

  

Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Ардино”, със седалище и адрес на управление 

гр.Ардино 6750, ул. ”Пирин” №20, обл.Кърджали, с БУЛСТАТ: 108566898, вписано в 

Кърджалийски окръжен съд с Решение №585 от 30.06.2004г. в Регистъра за юридически лица 

с нестопанска цел, представлявано от Изет Изет Шабан -  Председател на УС и Мефкюре 

Емрула – счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

Фондация „Разпространение на знания и социални дейности – АВИЦЕНА”, със 

седалище и адрес на управление: гр.Смолян, бул. „България”№31, офис №2, с ЕИК 

176026792, представлявано от Йорданка Анастасова Андреева– Управител и Люба 

Омарова- счетоводител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор 

за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни  обществена 

поръчка – услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и форум за 

популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и 

местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по  

Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка 

„Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на Местни 

инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно 

развитие” от ПРСР 2007-2013 г.”. 

 

                            

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г. 
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2. Дейностите, включени в предмета на настоящия договор се изпълняват в 

съответствие с Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор.  

           3. Дейностите, предмет на настоящия договор, следва да бъдат изпълнени - до 

01.09.2015 г. 

 3.1. Услугата се счита за окончателно изпълнена и предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

след подписването на: 

-  приемо-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

предаване на описаната в т. 2 услуга и 

-  одобрен окончателен доклад за извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

      3.2. В случай, на настъпване на обстоятелства, които налагат спиране, възстановяване 

и/или удължаване на сроковете за изпълнение на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е длъжен незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва обстоятелствата и 

причините, предизвикали спирането, възстановяването и/или удължаването, като прилага 

план-график за действията, които планира да предприеме във връзка с тези обстоятелства. 

       3.3. За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат. 

       3.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не възобнови изпълнението на дейностите в 

рамките на календарния месец през който, следва да бъдат изпълнени, съгласно графика за 

изпълнение, той е длъжен да изпълни тези дейности за своя сметка. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

4. Обща цена на услугата, предмет на договора е 39 251.00 лв. (тридесет и девет 

хиляди двеста петдесет и един лева) с включен ДДС, като за отделните позиции обучения е 

разделена както следва: 

Обособена позиция №1: Обучение на ЗАП/УС/ Бенефициенти – общо 7 души в 

чужбина с цел обмяна на опит и добри практики при прилагането на СМР – 15 741.00 лв. 

(петнадесет хиляди седемстотин четиридесет и един лева) с включен ДДС. 
 

Обособена позиция №2: Обучение на ЗАП и УС на тема „Разработване на процедури 

за изпълнение на СМР” за 3/три/ дни на общо 11 души – 3 591.00 лв. (три хиляди петстотин 

деветдесет и един лева)  с включен ДДС. 
  

Обособена позиция №3: Обучение на ЗАП и УС на тема „Разработване и управление  

на СМР” за 3/три/ дни на общо 11 души – 3 591.00 лв. (три хиляди петстотин деветдесет и 

един лева) с включен ДДС. 
 

Обособена позиция №4: Oбучениe на ЗАП/УС към СНЦ „МИГ – Ардино” на тема: 

„Разработване на индикаторите на СМР”  за 2 /два/ дни на общо 11 души – 1 935.00 лв. 

(хиляда деветстотин тридесет и пет лева) с включен ДДС. 
 

Обособена позиция №5: Организиране и провеждане на форум Лидер за 50 души – 3 

138.00 лв. (три хиляди сто тридесет и осем лева) с включен ДДС. 
 

Обособена позиция №6: Организиране и провеждане на информационна кампания в 

седем населени места от територията на МИГ за оповестяване на резултатите от прилагането 

на СМР – 3 136.00 лв. (три хиляди сто тридесет и шест лева) с включен ДДС. 

 

Обособена позиция №7: Обучение за стимулиране на предприемачеството. 

Еднодневни 2 броя обучения като всяко за 25 души – 4 059.00 лв. (четири хиляди петдесет и 

девет лева) с включен ДДС. 
 

 Обособена позиция №8: Организиране на обучение за местни лидери за повишаване 

на обществената активност на територията и изграждане на партньорски мрежи – 4 060.00 лв. 

(четири хиляди и шестдесет лева) с включен ДДС. 
съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част към 

настоящия договор.  
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  4.1. Посочената цена е крайна и не подлежи на предоговаряне;   

  4.2.Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, 

по следните сметки посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка:  

Банкова сметка: IBAN:   

Банков код: BIC:   

4.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща авансово на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 50% от посочената 

сума срещу издадена фактура.  

4.4. Окончателното плащане на остатъка от стойността на договора се извършва след 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и подписване на приемо – предавателен протокол в 

срок до 28.09.2015г. 

            4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателната сума по договора в 

7 – дневен срок след получаване на всички документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно 

техническото задание и изискванията за отчетност: когато е представен пълен набор от 

изискуемите задължителни документи за дейността съгласно Приложение №7 към чл.46, 

ал.4 и Приложение№7а към чл.49, ал.2 от НАРЕДБА №23 от 18.12.2009 г. за условията и реда 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за 

местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на 

умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните 

инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

двустранен писмен протокол. Отстраняването на непълнотите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени възложените дейности, когато са в напълно 

завършен вид, съответстващи на поръчката, на всички нормативни изисквания и 

удовлетворяващи всички уговорки в настоящия договор.  

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (упълномощен негов представител) има право да проверява 

изпълнението на този договор по всяко време относно съответствието с оферираните от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и условия, без да създава пречки за оперативната работа на 

изпълнителя. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да връща за преработка непълно и/или некачествено 

изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, като сроковете по настоящия договор остават 

непроменени.  

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен: 

9.1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена, според условията, сроковете и в 

размера, уговорени с договора; 

9.2.  да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на настоящия договор   

цялата необходима информация, която е свързана с изпълнение на поръчката;   

9.3. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на работата му като предоставя 

необходимата допълнителна информация.  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  да извърши описаната  в т. 2 услуга, съгласно 

посоченото в  техническото  описание към офертата. 

11. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

11.1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложената 

услуга; 

11.2. осигурява ръководство за изпълнението на договореното през целия период на 

изпълнението на договора; 
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11.3. съгласува всички налагащи се промени по време на изпълнение на дейностите с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

11.4. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове 

работи; 

11.5. гарантира, че услугата се извършва в съответствие с  изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действуващите стандарти.  

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не изнася или предоставя на трети лица станалата му 

известна информация за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под каквато и да е форма, освен в случаите, 

определени в закон. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за 

популяризиране на факта, че проектът се финансира от Програма за развитие на селските 

райони 2007-2013,  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Европа 

инвестира в селските райони. Стратегия за местно развитие, одобрена по изискванията на 

Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка 

"Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи 

стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 

- 2013 г. Във връзка с изпълнението на тристранен договор, сключен между МЗХ, ДФЗ - РА и 

сдружение СНЦ МИГ Ардино с № РД 50-143 от 13.10.2011 година по мерки 41 и 431-1 от 

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., ОС 4 – Лидер, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

поставя на всички работни материали в следния ред: 

- флаг на Европейския съюз; 

- логото на програма „ЛИДЕР”; 

- логото на Програма за развитие на селските райони; 

- националния флаг на България; 

- логото на МИГ Ардино. 

 Началната страница на всички документи да съдържа: 

 - името на проекта, който се изпълнява; 

 - номера на договора за предоставяне на финансова помощ. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 

изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите 

лихви; 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали 

проблеми при изпълнението на услугата и за предприетите мерки за тяхното решаване; 

         16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за съхранение на 

документацията за извършената услуга, като в тази връзка е длъжен да съхранява всички 

документи по изпълнението на настоящия договор за период от 3 години след датата на 

приключване и отчитане на договора. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва конфиденциалната информация, станала му 

известна при или по повод изпълнение на настоящия договор:  

а) „конфиденциална информация” означава всяка информация с поверителен 

характер (независимо от вида на информацията - устен или писмен, или от носителя й - на 

хартия, диск или друго устройство, съставляващо информационен носител), включително и 

не само: този договор, информация за собствеността, технологиите, маркетинга и друга 

информация, свързана с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и ноу-хау, права на 

интелектуална собственост и всяка друга информация, съставляваща търговска тайна; 

б) конфиденциалната информация може да се представя на трети лица само със 

съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

в) при прекратяване на този договор Изпълнителят се задължава да върне на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата конфиденциална информация, получена при или по повод на 

изпълнение на договора. 
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18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да предприема или да допуска каквито и да са действия 

или бездействия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт интересите на 

Европейската Общност. При възникване на такъв случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да се 

въздържи от тези действия или бездействия и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.      

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

19. Договорът се прекратява в следните случаи: 

19.1. с изтичане на срока на договора; 

19.2. по взаимно писмено съгласие между страните; 

19.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на десет дневно писмено 

предизвестие, в случай, че: 

а) се констатират отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по 

договора. 

20. Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието, нарушението   бъде 

отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

21. При прекратяването на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да получи цената само на успешно завършената преди прекратяването работа, установена с 

Комисия, определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ,  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ 

 

  22. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила. Непреодолима сила е 

непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 

сключването на договор. 

22.1. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.               

22.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 (пет) дни от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

23. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 24. Срокът за изпълнение на услугата се удължава с времето, през което изпълнението 

е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била 

надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на представените документи и 

доказателства. 

24.1 Страните са длъжни да направят необходимото, за да сведат до минимум срока на 

спиране на изпълнението и да го възобновят веднага щом обстоятелствата позволят това. 

24.2 В случаите на спиране или удължаване на срокове по договора, срокът за 

изпълнение на съответната дейност се удължава с периода на спирането. 

25. След отпадане на обстоятелствата, предизвикали спирането или удължаването на 

сроковете, страната при която е възникнала непреодолимата сила, писмено уведомява другата 

страна за възобновяването на изпълнението на съответната дейност. 

25.1 Сроковете за изпълнение на дейността се възстановяват от датата на получаване 

на уведомлението.  

25.2 За периода на спиране на изпълнението, плащания по договора не се дължат. 
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VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

26. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, ел. поща или предадени чрез куриер, 

срещу подпис на приемащата страна. 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. Ардино      гр.Смолян 

ул. „Пирин” № 20     бул.”България” №31, офис №2 

тел./факс:03651 / 41-53    мобилен телефон:0893316049 

мобилен телефон: 0882 289860    

Лице за контакт: Хафизе Чауш   Лице за контакт: Йорданка Андреева 

27. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария 

адрес. 

            28. Всички спорове по този  договор  ще се уреждат  чрез  преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 

Република България. 

            29. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

30. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор на трета страна. 

31. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 

друга клауза или на Договора като цяло. 

32.Неразделна част от Договора е Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

  Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

СНЦ „МИГ –Ардино”:                      

1. Председател на УС: ……………………                     1. Управител:……….………….…..… 

                                            /Изет Шабан/                                           /Йорданка Андреева/ 

                  

 

2. Счетоводител: …………………...…..                         2. Счетоводител: ……………………… 

                               /Мефкюре Емрула/                                                                /Люба Омарова/ 

 

 

 

 

 

 

 

Република България, област Кърджали   

гр. Ардино, ул.”Пирин” № 20 

тел. 00359 3651 4153;   факс 00359 3651 4153 

e-mail:   migardino@yahoo.com 

mailto:migardino@yahoo.com

