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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ООД, ГРАД ВАРНА 
ПРЕДМЕТ: „Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес 
средата в Западна индустриална зона” в рамките на проект BG16RFOP 001-1.009-0003- 
С01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 “Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по 
Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Д О Г О В О Р
за възлагане на обществена поръчка на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП 

№BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-£l

Днес . 2017 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет 
на Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен 
счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

И

2. „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
със седалище и адрес: град Варна, бул. «Осми приморски полк» №122, вх.Б, ет.1, ап.8о, е 
адрес за кореспонденция: град Варна, бул. «Осми приморски полк» №122, вх.Б, етд, ап.8о, 
тел: 052991214. факс: 052991122. E-mail: fok2002@abv.bg ЕИК: 103710896, представлявано 
от Фанка Нонева и Владимир Вълчев -  Управители, представляващи
заедно и поотделно, определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на 
обществена поръчка № 00073-2017-0006, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услуга 
срещу възнаграждение с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект 
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” в рамките на проект 
BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална 
зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-
1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на 
Оперативна програма „Региони в растеж “ 2014-2020.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на О перативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Ц ялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014- 
2020 г.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на поръчката в 
съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предложеното Техническо и 
Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нормативната уредба и в съответствие с клаузите 
на този Договор.

(2) Услугата и дейностите по чл. 1, следва да бъдат предоставени в пълно съответствие 
с действащото законодателство, нормативните изисквания на Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 и свързаните с програмата документи.

(3) Мястото на изпълнение на договора гр. Велико Търново.

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на услугата е в размер, както следва:
2 200,00 /две хиляди и двеста лева и 00ст./ лева без ДДС
2 640,00 /две хиляди шестстотин и четиридесет лева и 00ст./ лева с ДДС.
(2) Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения 

на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, 
поддръжка, обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение 
предмета на обществената поръчка, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в 
предложеното от него ценово предложение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е 
плащане при никакви условия във връзка с тези разходи извън цената по ал. 1.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да изплаща уговорената цена за изпълнение на 
договора по банков път по следната схема:

• Авансово плащане в размер на 35 % /но не повече от 35 %/ от стойността на договора 
по чл. 3, ал. 1 в размер на 770,00 /седемстотин и седемдесет лева и 00ст./ лева без ДДС. 
Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална 
фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства.

Г аранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
промени формата на представената от него гаранция за АВАНС, съгласно разрешените форми 
в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса 
се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията, която обезпечава 
авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се 
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса/представяне на междинен 
одиторски доклад, удостоверено с приемо-предавателен протокол и подписан от Ръководителя 
на проекта без забележки и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

• Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на цената по договора се 
извършва в 30 дневен срок по банков път след приемането и одобряване на фактурата и след 
изготвяне и представяне на окончателен одитен доклад и приемателно-предавателен протокол, 
подписан от Ръководителя на Проекта без забележки и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са 
констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след 
отстраняването им. Възнаграждението за услугата се заплаща, при наличие на реално 
извършена услуга, удостоверена със справки/протоколи или други двустранно подписани 
документи за изпълнен одит.

(4) Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне/наличието на всички изискуеми документи за 
осъществяване на плащане, по следната банкова сметка:

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
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BIC:
IB AN:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 4 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

(5) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни 
документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2
БУЛСТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получил фактурата: инж. Цанко Бояджиев
(6) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01/17.01.2017 г. по ОПРР 2014- 
2020 г.”. Фактурите за извършени услуги трябва да съдържат подробна информация за 
услугите -  наименование, брой, единична стойност, обща стойност. Ако горепосочената 
информация за услугите не се съдържа във фактурата, към нея се прилага опис, съдържащ 
подробна информация за извършените услуги.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми, в случай, че представените доклади не покриват 
пълния обем на договорените услуги, преди отстраняване на недостатъците, установени с 
двустранен писмен протокол. Отстраняването на непълнотите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) Формираното по реда на чл. 3, ал. 1 от договора възнаграждение се заплаща 
независимо от характера на констатациите, изразени в доклада за фактически констатации в 
резултат на извършени процедури по чл. 1 от договора.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 
договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN BG80 SOMB 9130 
3224 7580 00, BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Велико Търново.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(11) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания 
за отстраняване от процедурата.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 11.

(13) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в съответствие с 
условията начл. 3, ал.1-8.

(14) Разплащанията по ал. 13 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(15) Към искането по ал. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. В искането за плащане и в 
становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размера на дължимото
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възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която да бъде направено 
плащането.

(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 13, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(17) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(18) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на поръчката.

(19) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(20) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 19.

(21) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща 
копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(22) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(23) Не е нарушение на забраната по ал. 22 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не 
включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Чл. 4. (1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му. Срокът на действие на 
договора е съгласно срока на проекта до 17.07.2019 г., съгласно чл.4, ал.1 от Договора за 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, 
сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 17.01.2017г. с № от ИСУН -BG16RFOP001-1.009- 
0003-С01. Срока за изпълнение на услугата по чл.1 е съгласно одобрения от УО план/график 
за изпълнение на проекта и неговите актуализации в срока на действие на настоящия договор.
При изпълнение на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобразява с всички промени в плана за 
изпълнение на дейностите във времето, като организира изпълнението съобразно 
действителното времево разпределение на дейностите.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, 
предложен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за представяне на одитните доклади, но не по- 
късно от крайната дата за приключване на дейността - 17.07.2019 г., съгласно плана за 
изпълнение на проекта към ДБФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. 
Крайната дата за изпълнение на проекта е възможно да бъде актуализирана при условията на 
ДБФП. В горния случай се запазва предложения от участника срок за изпълнение на 
поръчката, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА.

2020 г.
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(3) Срока за изпълнение е от подписване на договора до приключване на проекта по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., като дейността ще се осъществява 
текущо и най-късно в последния месец от изпълнението на проекта ще се изготви финален 
окончателен одиторски доклад.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва процедури по проверка и 
потвърждаване на разходите, извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предмет на договора от датата 
на подписване на настоящия договор от двете страни до пълно изпълнение на Проекта. В 
случай на удължаване на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и МРРБ, срокът за изпълнение на настоящата поръчка, респективно на 
договора се удължава до датата на приключване на ДБФП.

(5) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за 
изпълнение на този договор, не е основание за искане и получаване на каквито и да било 
други допълнителни плащания, извън посочените в чл. 3.

(6) Срокът на действие на договора включва времето от подписване на договора до 
подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на окончателен одитен доклад за 
проекта.

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава одиторски доклади, съгласно Техническо 
предложение и Техническа спецификация.

Срокът за предаване на междинен одиторски доклад е 7 (седем) работни дни от 
получаване на информацията от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срокът за предаване на окончателен одиторски доклад е 7 (седем) работни дни от 
получаване на информацията от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Предаването на докладите се извършва с подписване на приемо-предавателен 
протокол между представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ръководителя на проекта.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи професионално и качествено изпълнение на услугата по договора;
2. да получава информация за хода на изпълнението на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да следи за спазването на изисквания на УО по ДБФП по ОПРР 2014-2020 от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. да осъществява контрол за съответствие на изпълнението на договора с обема и 

предмета на настоящия договор, без това да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява 
поетите задължения в съответствие с професионалните стандарти за независимост и 
безпристрастност;

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на 
извършената услуга по договора, съгласно условията в него и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съгласно постигнатите договорености.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като осигури 

сътрудничество от страна на всички длъжностни лица за изпълнение на договора, които пряко 
да съдействат на членовете на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при тяхната работа;

2. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното плащане;
3. да предостави и/ или осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до цялата информация, 

документи, справки и други данни, необходими за изпълнението на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014- 
2020 г.
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение в сроковете и при условията, предвидени в 

настоящия договор.
2. да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получаване на необходимото съдействие, както и 

уточняване на проблемите, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или свързани е него лица са заявили 
консултиране.

3. да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и сроковете на 
този договор.

4. да изисква предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на 
договора

5. да извършва необходимите по негова преценка проверки, удостоверяващи 
законосъобразността и достоверността на представената информация.

6. да изисква външни експертизи. В случай обаче, че се наложат външни експертизи, 
относно изпълнението на проекта, които касаят финансовия отчет, но са свързани със 
специализирани технически познания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съмнява в оценките, направени 
от служители и вътрешни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, сумите за такива външни експерти са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни услугата, предмет на настоящия договор, в обем и с качество, в 

съответствие е изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ресурсите, в това число персонал, техника и 
технически пособия, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата, че ще бъдат ангажирани е 
изпълнението на поръчката, трябва да бъдат налични в предложения вид и обем при 
изпълнение на съответните дейности по договора.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклади за извършената проверка на разходите по 
проекта, предмет на изпълнение по настоящата поръчка съгласно чл. 1 от договора, в 
сроковете и при условията на този договор.

3. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;

4. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в 

изпълнението за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички пропуски, 
недостатъци и грешки в представените доклади по предмета на настоящия договор, 
констатирани в срока на проекта в срок до 5 /пет/ календарни дни от уведомяване от 
Възложителя, за което последният не дължи заплащане. Отстраняването на констатирани 
пропуски и несъответствия в докладите, дори след тяхното приемане, са изцяло за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. да ползва получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ търговска и друга информация само за 
изпълнение на настоящия договор, да пази поверителния характер на факти, обстоятелства и 
документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка е 
това, освен е предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат 
да съобщават по никакъв повод, на което и да е лице или организация поверителна 
информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин. Освен това, те 
не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или 
са получили в процеса на договора;

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RPOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за  съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-
2020 г.
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7. да извърши възложените работи точно и при спазване на техническата спецификация 
и техническото предложение, което е неразделна част от този договор и при спазване на 
нормативните актове на българското законодателство, имащи отношение към изпълнението 
на настоящия договор; изискванията на ОПРР и при съблюдаване на приетите предложения от 
офертата;

8. след изпълнението на договора да предаде всички разработки, материали и 
документи и пр., придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в 
изпълнение на договора, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от 
тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без 
изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. да извърши услугата по договора качествено, съобразно най-високите стандарти на 
професионална компетентност, етичност и почтеност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и 
добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики и в съответствие с условията на 
договора, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за 
цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

10. да не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване от него на контрол върху 
изпълнение на възложената работа.

11. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, възникнали преди или по 
време на изпълнение на договора, които биха могли да засегнат неговата независимост и 
обективност при изпълнение на услугата по ангажимента за договорени процедури.

12. да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на 
този договор, поради непреодолима сила.

13. да изпълнява своите задължения по този договор безпристрастно и лоялно, 
съобразно принципите на професионалната етика и да предприеме всички необходими мерки 
за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

14. да поддържа валидна застраховка професионална отговорност, съгласно 
изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит за срока на 
договора.

15. да предвиди и поеме, в рамките на възнаграждението си, всички оперативни разходи 
като консумативи, командировки и други подобни, и да осигури необходимите условия за 
работата на своя екип;

16. да участва в обсъждане на изпълнението на проекта и в работни срещи с 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

17. да приема и разглежда всички писмени указания и възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
относно недостатъците, допуснати при извършване на услугите по този договор.

18. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, изработени в 
изпълнение на настоящия договор. Всички събрани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и всички 
резултати от изпълнението на Договора и всички права върху тях, независимо от вида и 
формата им, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на изготвянето им от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър стопанин за 
опазване на резултатите и правата върху тях до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява дейността си по изпълнението с действащото към 
момента на извършване на услугата законодателство. При промени в законодателството, 
регламентиращо дейността, обект на настоящата обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
съобразява дейността си със новите изисквания, стандарти, задължения и др. подобни без да е 
нужно допълнително възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без допълнително заплащане.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Легиони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Ц ялата отговорност за  съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-
2020 г.
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава писмени становища по компетентност във връзка с предмета 
на изпълнението на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за работата на своите служители. За 
неизпълнение поради тяхно действие или бездействие, некачествено или неточно изпълнение, 
пропуски или непълнота на възложената работа, както и за всяко друго неизпълнение на 
настоящият договор, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
всички права на изправна страна срещу неизправна страна.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да предприема или да допуска каквито и да са 
действия или бездействия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт 
интереси. При възникване на такъв случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се въздържи от тези 
действия или бездействия и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Налице е конфликт на интереси, 
когато безпристрастното и обективно изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или членове на неговия 
персонал за изпълнение на договора се компрометират по причини, свързани със семейство, 
чувства, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг 
интерес, който се споделя от получателя на средства.

VI. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него 
срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на ДБФП по Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 17.01.2017г. с № от ИСУН 
BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, 
произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с 
УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за 
информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, 
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори 
достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до 
информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово- 
техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни 
работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по 
начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им 
местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния 
орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и 
контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой
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Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за  съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
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представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, 
удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова 
помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията 
му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се 
в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на 
измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност" е 
всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ 
разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската 
комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 
други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по 
договора, за период от 3 години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този 
срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от 
страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в 
други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и 
да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, 
трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект 
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се 
финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки 
трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама 
предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и чл.5 от Приложение II от 
Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

Чл. 14. Страните по настоящия договор се задължават да защитят по подходящ начин 
конфеденциалността и професионалната тайна на цялата информация и документите, до които 
имат достъп при изпълнение на услугите по Договора.

VII. ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ

Чл. 15. (1) За изпълнение на дейностите по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури екип от експерти в съответствие с представените в офертата му.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя лицата, посочени като минимално 
изискуеми, съгласно условията на процедурата и посочени в офертата му без предварително 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предложи смяна на минимално изискуем експерт в 
следните случаи:

1. при смърт на експерт;
2. при невъзможност на експерт да изпълнява възложената му работа повече от 1 (един)

месец;
3. при лишаване на експерт от правото да упражнява определена професия или 

дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;
4. при осъждане на експерт на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 

характер;
5. при необходимост от замяна на експерт поради причини, които не зависят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) В случаите по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, 

като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на 
някое от основанията по горната алинея. С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага 
експерт, който да замени досегашния, като посочва квалификацията и професионалния му 
опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, 
умения и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже 
предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения 
експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което съдържа информацията и доказателствата по ал.
4.

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случай, че даден експерт трябва да бъде заменен съгласно чл. 15, ал. 3 и е минал 
повече от 1 месец преди нов експерт да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия експерт, или 
да предложи приемлив вариант за компенсиране на временното отсъствие на експерт.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта 
от междинен одитен доклад, като му предоставя междинно искане за средства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка, след което предава междинния одитен 
доклад по реда на чл. 18 ал.1.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта 
от окончателен одитен доклад, като му предоставя проект на окончателно искане за средства, 
в което не е включена сумата на окончателното плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка, след което предава окончателен одитен 
доклад по реда на чл.19, ал.1, в който не е включено окончателното плащане към него.

(3) След като направи окончателното плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателно искане за средства, в което е включено окончателното плащане 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава междинните доклади на Ръководителя на екипа 
за управление на проекта, с приемателен протокол.
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(2) В срок до пет работни дни от датата на приемателния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
одобрява докладите по алЛ е утвърдителен протокол или изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
препоръки за корекции. Забележките и възраженията могат да касаят единствено пълнотата и 
обема на изпълнението съгласно уговореното, но не и заключенията и констатациите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по същество.

(3) След подписване на утвърдителен протокол за докладите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава 
фактура в законоустановения срок.

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава проект или окончателен доклад на Ръководителя 
на екипа за управление на проекта, с приемателен протокол.

(2) В срок до пет работни дни от датата на приемателния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
одобрява проекта или окончателния доклад с утвърдителен протокол или изпраща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ препоръки за корекции. Забележките и възраженията могат да касаят 
единствено пълнотата и обема на изпълнението съгласно уговореното, но не и заключенията и 
констатациите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по същество.

(3) След подписване на утвърдителен протокол за окончателния доклад, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в законоустановения срок.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение
Чл. 20. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (два процента) от стойността на 

обществената поръчка без ДДС.

Чл. 21. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 
внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново
BIC:
IB AN:
Чл. 22. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със условия, съгласно документацията за участие.

Чл. 23. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екземпляр на застрахователна полица, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и обезпечава 
изпълнението на този Договор, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни след приключване и приемане на всички 
възложени работи в срока на действие на договора. Връщането на гаранцията става след 
писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за 
получаване.

Чл. 25. (1) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на 
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова 
гаранция за пълния размер на гаранцията за целия срок на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”  , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Легиони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Ц ялата отговорност за  съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014- 
2020 г.
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Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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(2) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни 
преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката-гарант, 
и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до 
окончателното уреждане на своите претенции.

Чл. 26. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата 
на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията за целия срок на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване за 
срока на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7- 
дневен срок от писменото им поискване.

Чл. 27. (1) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението 
за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този 
случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(2) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна 
полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за 
причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за изпълнение 
при условията на този договор.

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване 
от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я 
задържи.

(2) При лошо или забавено или неточно или некачествено изпълнение или при липса на 
изпълнение -  гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по 
банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката. Отделно от гаранцията за 
изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

Чл. 30. (1) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, освобождаването й се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез предаване оригинала на 
документа за учредяването й или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато 
гаранцията е парична сума.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Ц ялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-
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Чл. 31. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея в 
срока, съгласно договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 0,5 % 
(нула цяло и пет на сто) от цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % 
(двадесет и пет на сто) от неговата стойност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп 
до информационните активи в Община Велико Търново, както и ако застраши сигурността на 
същите, за което дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на договора, 
за всяко нарушение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойките по предходните алинеи в 10 (десет) дневен 
след получаване на писмено искане за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Заплащането на неустойка по настоящия раздел не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
възможността да задържи гаранцията за изпълнение и/или да претендира обезщетение за 
претърпени вреди по общия исков ред.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ

Чл. 32. (1) Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към 
неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако 
не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. 
В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по 
надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е 
различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ замени 
подизпълнител без да са налице условията по чл.З, ал.19 от договора или не изпълни друго 
задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че 
по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са 
били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде 
отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0603-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на О перативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Ц ялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014- 
2020 г.
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258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за 
претърпени вреди от прекратяването на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо 
съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи 
нито връщане на гаранцията за участие, нито заплащане на извършените работи, а получените 
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Възстановяват се 
всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения. При 
представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 32, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на 
възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него 
сума.

Чл. 33. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез 
писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ръководителя на проекта, в който се отчита и действително 
извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово 
получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, 
респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 
Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ръководителя на проекта.

(3) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция 
за изпълнение или застраховката. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на 
неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване 
на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, 
съгласно договора неустойки.

(5) Във всички случаи на прекратяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до 
датата на прекратяването и да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на О перативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за  съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-
2020 г.
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са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 
предмета на Договора.

Чл. 34. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението 
е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаи че е допуснал отклонение от Условията 
за изпълнение на поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без 
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 36. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово 
предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи 
на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

Чл. 37. Договорът може да бъде изменян само в случаите, предвидени в чл. 116 от ЗОП.
Чл. 38.(1) Замяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов изпълнител е допустимо при някое от 

следните условия:
а) ако първоначалния ИЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението на 

договора
б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на 

първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна 
на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито 
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и 
той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не води до други съществени изменения на 
договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на 
закона;

Чл. 39. Замяната се извършва само при изразено съгласие от двете страни и след 
подписване на допълнително споразумение, в което се регламентира поемане на задължения 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от новия изпълнител. Преди подписване на допълнителното 
споразумение новия изпълнител представя документи, удостоверяващи съответствие с 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната не може да води до по-неблагоприятни 
финансови условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или до изпълнение е по- ниско качество.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014- 
2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл. 40. (1) 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.

(2) Предходната алинея, не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден 
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били 
длъжни да предвидят или предотвратят.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа 
непреодолимата сила е могла да бъде преодоляна.

(5) 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. От датата на 
получаването изпълнението на договора се прекъсва до деня следващ момента, в който 
страната спира да бъде възпрепятствана от ефекта на непреодолимата сила.

(6) След отпадане на обстоятелствата по ал. 5, страната, която е дала известието 
писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. 
Известието по тази алинея има декларативен характер, срокът на договора продължава да тече 
от момента по ал. 5 с всички последици от това.

(7) Ако страната не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, 
втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на 
изпълнението и иска от първата страна да възобнови изпълнението, като определя и срок за 
това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни. За дните, в които страната виновно не 
изпълнява задълженията си дължи неустойка, съгласно чл. 31, ал. 1.

(8) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 7, страната не 
възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да 
получи неустойката за неизпълнение на договора и да упражни правата по гаранцията.

(9) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 5.

Чл. 41. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат, освен в 
случаите на заплащане на дейности, изпълнени преди периода на спирането.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

Чл. 42. Страните по настоящия договор ще решат споровете, възникнали относно 
изпълнението му по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, а ако това се окаже 
невъзможно - по реда на ТПК.

Чл. 43. Настоящият договор подлежи на допълнение и изменение само при изричната 
воля на страните, изразена писмено в допълнително споразумение към договора.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Ц ялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

XIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

2020 г.
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Чл. 44. Нищожността на някоя от клаузите в договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза в договора или на договора като 
цяло.

Чл. 45. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 46. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.

Чл. 47. Информацията, данните и материалите по този договор са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 48. 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) на адреса на съответната страна или предадени чрез 
куриер, срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 49. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и се приключва след 
изпълнението на всички задължения по него.

Чл. 50. При възникнал спор страните ще уредят отношенията си с извънсъдебно 
споразумение, а при невъзможност за постигане на такова се споразумяват да отнесат спора 
пред компетентния съд в град Велико Търново.

Настоящият договор се изготвц^ подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните.

Неразделна част от настоящйя ф робор е Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на община Велцкофъуйоцр

ИЗПЪЛНИТЕЛ: С

„ ФИНАНС ОДИТКОНСУЛТ 2002 “ ООД

Даниела Данчева 
Главен счетоводйт 
И счетоводител по проекта
Главен сче говодит^ббщина Велико Търново

Съгласували:
Явор Иванов
Юрисконсулт в Дирекция иощесщени поръчки

/
Надя Петрова
Директор Дирекция Обществени поръчки 

Инж. Цанко Бояджиев
Началник отдел Техническр^^фраструктура 
и Ръководител проект

(
Мариела Цонева
Директор Дирекция Проекти и Програми

Изготвил:
Александър Колев 
Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки 
и Експерт тръжни процедури

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Легиони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОГГРР 2014- 
2020 г.

kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ  
по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес 
средата в Западна индустриална зона” в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003- 
С01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 “Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по 
Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Долуподписаният/ната Ф анка г  Нонева,
с ЕГН , лична карта № издадена на г. от МВР -
в качеството ми на Управител

с ЕИК: 103710896, актуален телефон: 052/991214; 052/991122 
факс: 052/721540; електронна поща fok2002@abv.bg 
Регистрация по ЗДДС: BG103710896
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Разплащателна сметка:
IBAN сметка
BIC код на банката
Банка:
Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценово предложение за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект 
„Изграждане на кризисен център за лица” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, 
заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да 
изпълним обекта на поръчката в срок.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и 
спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с 
горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Цената за изпълнение на услугата, предмет на обществената поръчка е:

2 200 /две хиляди и двеста/ лева без ДДС 
2 640 /две хиляди шестстотин и четиридесет/ лева с ДДС.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална юна" 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за  съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при

(посочете длъжността)
на ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД,

(посочете наименованието на участника)

2020 “ ”

никакви обстоятелства не може д а  се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Уг :н на
ОПРР 2014-2020 г.

mailto:fok2002@abv.bg
kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в 
проекта на договор.

Аванс в размер на 35% от стойността на договора в размер на 770 (седемстотин и 
седмедесет) лева без ДДС.
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/

Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства.

Декларирам, че предложеното възнаграждение е определено при пълно съответствие с 
условията на процедурата и включва всички разходи за изпълнение на всички работи, нужни 
за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително 
командировки, възнаграждения за експертите, квартирни и др. разходи, свързани с 
изпълнението на поръчката, и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид 
изписаната с думи.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка:
IBAN сметка'
BIC код на банката 
Банка: ]
Адрес на банката:

За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Ел. носител ( по преценка на участника, в случаите, в които участника прилага такъв).

Дата
Име и фамилия 

Подпис на упълномощеното лице 
Наименование на участника и

печат

06/ 03 /2017 
Фанка Нонева

ФИНАНС ОДИТ KOHg 2002

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" . 
който се осъществява с ф инансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за  съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.

0 0 0 0 0 2

kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


