ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР
№………………/……………….
Днес, ...................... 2020 г. в гр. ……………. между:
Младежка фондация „Арете” - България, ЕИК 175949339, адрес на управление гр.
София 1680, ул. „Кюстендил“ № 49 и адрес за кореспонденция гр. София 1202, бул.
„Княгиня Мария Луиза“ № 77 представлявано от Радостина Стоянова Чапразова в
качеството на Директор за България и пълномощник на изпълнителен директор Джоди
Лин Митева, наричано накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
………………………………………………, с адрес ………………………, наричано подолу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, във връзка с проведен избор с публична обява за
определяне на изпълнител и във връзка с Решение № ………../…………2020 г. за
определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор с предмет: Организиране и
провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за
професионално развитие“ финансиран от Финансовия механизъм на Европейското
Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който
включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на
устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически
неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на
зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договор №2017-1-027
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение да организира и проведе обучения за меки умения за младежи по
проект №2017-1-027 „Първи стъпки за професионално развитие“ , съгласно клаузите
на настоящия договор, техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и
техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от
договора.
(2) Услугите по ал. 1 включват дейностите, подробно описани в Техническата
спецификация, които са неразделна част от договора.
(3) За краткост предметът на настоящия договор по ал. 1 ще се нарича „услугите”.
(4) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото
европейско и национално законодателство, актовете в областта на Европейските
структурни и инвестиционни фондове, правилата на Програма за младежка заетост в
рамките на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство.
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II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата цена на договора е в размер на ……………………………
(…………………………………..) без включен ДДС и ………………………….
(………………………………) лв. с включен ДДС.
(2) Стойността за лектори е в размер на ……………………………
(…………………………………..) без включен ДДС и ………………………….
(………………………………) лв. с включен ДДС. Стойността за наем на обучителни зали,
кафе паузи и кетъринг за участниците е в размер на ...........................без включен ДДС и
…………………………. (………………………………) лв. с включен ДДС съгласно
офертата на изпълнителя.
Цената на договора е определена съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва
всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на предмета на настоящия договор.
(3) Плащането на извършените отделни услуги по договора се извършва в срок до 30
дни след представяне на двустранно подписани без забележки приемно-предавателни
протоколи между Възложителя и Изпълнителя за проведените обучения и срещу
надлежно издадена фактура от Изпълнителя,
(4) Цената се изплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN ……………… BIC ……………… при Банка…........
клон......................
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на
банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5
(пет) дни от промяната.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни предмета на настоящия договор съгласно обхвата и описанието на
дейностите, посочени в Техническата спецификация, като извърши всички дейности,
предмет на настоящия договор качествено, в определения по този договор срок и в
съответствие с ценовото и техническо предложение, неразделна част от настоящия
договор.
2. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода
на изпълнението на договора, както и да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
възникнали трудности при изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят
постигането на крайните резултати и мерките, които са взети за отстраняването им.
3. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я
разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или
по повод изпълнението на този договор.
4. Да изготвя доклади за изпълнените услуги по договора съгласно изискваnията на
техническото задание
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и отчетност,
отразяващи изпълнението на договора.
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6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му
предоставя достъп до документацията, касаеща изпълнението на договора, като това
задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при поискване при технически и финансови
проверки от страна на компетентните органи.
7. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при
одобряване и приемане изпълнението на договора, да отстранява недостатъци и
пропуски в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои
правнообвързащи действия, както и такива, които водят или биха могли да доведат до
разходи за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнителят се задължава при изпълнение на
договора да спазва принципите на равнопоставеност и недискриминация, както и да
не накърнява общоприетите морални ценности.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнението съгласно условията по
настоящия договор;
2. При пълно, точно и навременно изпълнение на услугата да получи уговореното в
настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за изпълнение на услугата, включително и предоставяне на нужната
информация и документи за изпълнение на договора.
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по
този договор в рамките на своята компетентност, като му предоставя своевременно
цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след поискване
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на
настоящия договор;
3. Да заплати дължимата цена по реда и при условията на настоящия договор;
4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички настъпили промени, които касаят
изпълнението.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи точно и качествено изпълнение на възложените услуги по чл.1, ал.1 от
настоящия договор в уговорените срокове, без отклонение от уговореното в условията на
настоящия договор и Техническото предложение, Приложение №2
2. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на договора, без с
това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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3. Да дава писмени и устни указания и препоръки относно изпълнението на
дейностите по настоящия договор. Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез
упълномощените от него лица, по повод изпълнението на възложените услуги и да
изисква допълване
в случаите, когато същите са непълни, не съответстват на
изискванията му и не са постигнати резултатите, съгласно Техническата спецификация.
4. Да извършва промени на посочения график в Техническата спецификация, като го
съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да направи искане за промени при констатирано несъответствие с условията и
обхвата на настоящия договор.
5. Да получава информация за хода на изпълнението на този договор.
Чл. 8. Приемането на дейностите по настоящия договор се удостоверява чрез
приемно – предавателни протоколи съдържащи изрично изявление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
приемане на съответния резултат.
IV. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и крайният
срок за изпълнение на дейностите от договора е 28.02.2022г. Обученията, предмет на
договора, се провежат според индикативния график за изпълнение на дейностите, след
заявка от Възложителя.
(2) Място за изпълнение на услугите е Република България, градовете София, Сливен,
Пловдив и/или Пазарджик.

V. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 10. 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.
Под конфликт на интереси за целите на изпълнение на настоящия договор се разбира
„...конфликт на интереси възниква, когато Изпълнителят, има частен интерес 1, който може
да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или
задълженията му в рамките на настоящия договор.“
VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
1

Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо
публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки
доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне,
прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги
безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване
на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност,
санкция или друго неблагоприятно събитие, чл.2 от Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси (ЗПУКИ)
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Чл. 11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална
всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица, неоторизирани за извършване на проверки, съгласно
националното законодателство и/или договора за изпълнение на проектa.
VІI. НЕУСТОЙКИ
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при некачествено и/или
ненавременно изпълнение на задълженията по настоящия договор в размер на до 10 %
(десет процента) от стойността на неизпълнението.
(2) При забава за изпълнение на задължението за заплащане на цената по договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и
един процента) от стойността на дължимото плащане по договора за всеки просрочен ден,
но не повече от 10 % (десет процента) от цената на договора.
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 13. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията
си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.
Чл. 14. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
Чл. 15. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 16. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на договора.
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
2. при предсрочно прекратяване на проекта или липса на финансиране;
3. с изпълнението му или с изтичането на срока, за който е сключен.
4. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от
страните не носи отговорност.
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
15–дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
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6. при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Чл. 18 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
услуги по изпълнение на договора.
Х. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. Настоящият договор може да бъде изменян само на основанията, предвидени
в ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на БФП от Финансовия механизъм за ЕИП, Норвежкия финансов
механизъм, Фонд “Убежище, миграция и интеграция” и Фонд “Вътрешна сигурност".
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 20. Всяка страна се задължава при промяна на адреса и банковите си сметки да
уведоми незабавно другата страна.
Чл. 21. По отношение на този договор ще се прилага и той ще бъде тълкуван в
съответствие с българските закони. Страните се съгласяват, че разглеждането на
споровете, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, ще бъде в
подведомствеността на българските съдилища.
ХII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
Чл. 22. Страните определят свои представители за контакт и контрол по
изпълнението на Споразумението, както следва:
За Възложителя:
Младежка фондация „Арете“ - България
Адрес закореспондениция: гр.София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2
Тел: +359 2 980 90 21; Тел.: +359 878 744 462
Лице за контакт: Радостина Чапразова
Имейл: radost@areteyouth.org
За Изпълнителя:
Три имена:
Адрес:
Телефон:
Имейл:
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Оферта на Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
/подпис, име и длъжност, печат/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
/подпис, име и длъжност, печат/
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