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Приложение № 4 

 

 
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 

 

№ .../ . г.................... 

 

Днес, ................ в гр. София, се подписа настоящият договор между: 

Сдружение „Български Младежки Форум“, представлявано от Божидар Цветков – 

Председател на УС, със седалище адрес на управление: п.к. 3951, с. Върбово, община Чупрене, 

обл. Видин, ул. „Трета“, № 6,и адрес за кореспонденция п.к. 1324, гр. София, ж.к. Люлин, бл.131, 

ет.5, ап.21 с ЕИК по БУЛСТАТ 176281871 наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

и 

 

.............................................. с ЕИК ...................... и със седалище и адрес на управление 

......................................, и адрес за кореспонденция ....................................................представлявано 

от ................................... в качеството си на ..................................... наричано по долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

 

Чл. 1. Настоящият договор се сключва на основание, чл.49, ал.2, т.2 и чл.50, ал.2, т.2 от Закон за 

управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши  услугата „Разработване 

на Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие 

на гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга 

на политики и законодателство в областта на младежта“, съгласно изискванията и условията 

посочени в Покана за оферта от .................г., Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(Приложение 1) и Техническо предложение и Ценова офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 

2), които са неразделна част от настоящия договор. 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на дейностите от страна на Изпълнителя по настоящия договор е 

60 (деветдесет) дни и влиза в сила от датата на подписването му. 

(2) Договорът приключва с подписването на приемо-предавателен протокол за окончателно 

приемане на дейностите по договора. 

 

 

 

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл. 4. Общата стойност на договора е ...................... лв. (словом) с ДДС, съгласно Ценова офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2). 

Чл. 5 (1) Разплащането на договорената стойност по чл. 4 се извършва по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обслужваща банка: ............................, IBAN: ............................................, BIC: 

......................., както следва:  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от ..................................... лв. 

(словом) в срок до 30 (тридесет) дни, след представяне на фактура и подписването на приемо-

предавателен протокол за изпълнението на Дейност 2, съгласно Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ГАРАНЦИЯ 

 

 

Чл. 6 (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 2% /два процента/ от 

стойността му без ДДС. 

(2) Изпълнителят представя банкова гаранция , застрахователна полица със съответното 

покритие за добро изпълнение на договора или парична вноска по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете 

по чл. 3. 

(4) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него в срок от 5 (пет) работни дни след 

подписване на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на дейностите по 

договора. 

(4)  Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото 

изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд или 

когато в процеса на изпълнение на договора е било налице неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на което и да е от задълженията му по договора.   

 

VI. ПРИЕМАНЕ 

 
Чл. 7. (1) Изпълнението на договора удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол за окончателно приемане на дейностите по договора. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да откаже приемането на извършената услугата, ако 

открие съществени отклонения от изискванията, описани в Техническото предложение 

(Приложение 2) и непредставянето на изискуем документ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3) В случаите на установени недостатъци и/или отклонения в изпълнението, се съставя 

двустранен констативен протокол, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определя срок за отстраняването им. 

 (4) При неотстраняване на установените недостатъци и/или отклонения в определения срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на 

договора, но не повече от 20% от общата стойност на договора. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да извърши изискваната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуга по чл. 2 от Договора, във връзка с 

изпълнение на ПРОЕКТА, съгласно Техническото предложение и Ценовата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2). 
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2. Да извърши услугата в договорения срок по чл. 3. 

3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и 

за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

4. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките публичност и информация на Оперативна 

програма „ Добро управление 2014-2020“ и в съответствие с разпоредбите на Приложение XII от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г. 

5. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 3 

години след датата на приключване и отчитане на проекта по Оперативна програма „Добро 

управление 2014-2020“. 

6. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна 

програма „ Добро управление 2014-2020, Сертифициращ орган, Одитиращ орган и органи и 

представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури 

присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на 

документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. При извършване на проверка от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се съставя Протокол от извършената проверка. 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложената по 

настоящия договор услуга. 

2. Да получи необходимата информация относно съществуващата практика на процеса по 

формиране, изпълнение и мониторинг при провеждане на младежки политики във връзка с 

изпълнението на Дейност 2. 

3. Да получи дължимото възнаграждение, съобразно уговореното в чл. 4 от договора. 

4. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложената услуга, предмет на настоящия 

договор, в случай, че е изпълнена точно и качествено, в съответствие с Техническа спецификация 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение 1) и Техническо предложение и Ценова офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2) 

 
 

VIII. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати дължимото възнаграждение по начина и в сроковете, уговорени в чл. 4 от 

настоящия договор.  

2. Да съдейства и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информация и документация, 

свързана с изпълнението на настоящия договор. 

3. Да отговаря на всички въпроси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнение на услугата по 

този договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената услуга, без да създава пречки 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2.  Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената услуга в срок и без отклонения от 

условията на настоящия договор. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 10 (1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по 

настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: 
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пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по 

смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон и ако тези обстоятелства 

непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В тези случаи, срокът на 

изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което 

действат такива обстоятелства. 

(2). Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор 

поради непреодолима сила е длъжна незабавно: 

1. Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 

неизпълнение на задълженията й за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението 

на задълженията на тази страна, за причините на събитието, за неговото предполагаемо 

времетраене. 

2. Да предостави валиден Сертификат за форсмажорни обстоятелства, издаден от съответната 

оправомощена институция. 

3. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 

понесените вреди и загуби. 

(3). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията по този договор се спира. 

(4). Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора. 

(5). Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

(6). В случай на корекция на допустимата стойност за изпълнение на услугата от страна на 

Управляващия орган или други органи по програмата, договорът следва да се коригира съобразно 

тази стойност с подписване на двустранен анекс. 

(7). Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила”, ако: 

1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала 

добросъвестно задълженията си по този Договор. 

2. Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички 

разумни грижи. 

 

X. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 

Чл. 11. При забавено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на договора, но не повече от 20% от 

общата стойност на договора. 

Чл. 12. При пълно неизпълнение, а така също при частично и/или лошо изпълнение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от общата стойност на договора, плюс 

стойността на всички допълнително причинени щети (удостоверена с надлежна документация). 

Чл. 13. В допълнение на неустойките по чл. 11 и по чл.12, в случай, че поради неизпълнение на 

някое от задълженията на Изпълнителя по договора, Възложителят бъде принуден да заплати 

наложени санкции, неустойки или обезщетения спрямо трети лица, заплатените от Възложителя 

суми следва да му се възстановят от страна на Изпълнителя незабавно (в срок до 3 работни дни) 

след получаването на писмена покана. 

Чл. 14. При липса на доброволно изпълнение на задължението на Изпълнителя по чл. 13 по-горе, 

неустойките, санкциите и обезщетенията за вреди и пропуснати ползи по този договор се събират 

от Възложителя по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

 

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 



 

 
BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА 

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG05SFOP001-2.009-0205 „Повишаване ефективността от участие на граждански 

организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, финансиран по 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Чл. 15. Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичане срока на договора и подписване на на приемо-предавателен протокол за 

окончателно приемане на дейностите по договора. 

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

3. В случай на  непреодолима сила, ако времетраенето й е такова, че води до загуба на интерес 

за някоя от страните от продължаването на договора, по реда на т.2 от чл.15. 

4. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при установено 

съществено неизпълнение на задълженията на другата. 

Чл. 16. Едностранното разваляне на договора по т. 4 на предходния член се допуска при пълно 

неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение съгласно условията на чл. 87- 88 от ЗЗД. 

Чл. 17. Страните могат да изменят настоящия договор в писмена форма посредством сключване на 

допълнително споразумение (анекс). 

 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления 

помежду си само в писмена форма на следните адреси и телефони за кореспонденция: 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

СДРУЖЕНИЕ „ БМФ”    ..................................................... 

Адрес: п.к. 1324, гр.София    Адрес: ........................................ 

ж.к. Люлин, бл. 131,ет.5, ап.21   ..................................................... 

e-mail: bozhidarts@gmail.com   e-mail: ......................................... 

тел:  +359886370213     тел: ............................... 

Лице за контакт: Божидар Цветков  Лице за контакт: ......................... 

Длъжност: Председател на УС   Длъжност: ................................ 

 

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени и чрез електронна поща. 

Чл. 18. Подписаният договор e създаден в рамките на проект с рег. № BG05SFOP001-2.009-0205 

„Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 

формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, АДБФП № 

BG05SFOP001-2.009-0205-C01, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление 2014-

2020“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Български 

Младежки Форум ” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган. 

 

Чл. 19. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с неговото 

нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуванието, 

прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в 

този договор, се прилага българското законодателство 

 

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение 1) 

2. Техническо предложение и Ценова офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2) 

3. Гаранция за изпълнение 
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BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА 

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG05SFOP001-2.009-0205 „Повишаване ефективността от участие на граждански 

организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, финансиран по 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра  –  един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за нуждата за отчетност на проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС     ................................................. 

 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ“ ................................................... 

/Божидар Цветков/      /.................................../ 

 


