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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана 

от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01  -„Образование и заетост - за 

бъдещето на местната общност в Ботевград” 
 

 
Д О Г О В О Р 

за възлагане на обществена поръчка 
№ ............ /......................год. 

 

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

 

Община Ботевград, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, п.к. 2140, пл. 

„Освобождение” № 13, БУЛСТАТ 000776089, представлявана от Иван Александров Гавалюгов 

– Кмет на Община Ботевград, и Ирина Лазарова Григорова – Директор на Дирекция 

„Счетоводна дейност и бюджет”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

И  

 

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на управление: гр. 

……………, ул. „……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от 

…………………………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“; 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и във връзка Протокол от 

……………………….. г. утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ……………………….. г. за 

определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебна 

литература, учебни пособия и помагала“ по проект „Образование и заетост - за 

бъдещето на местната общност в Ботевград” по договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020, се подписа настоящият договор за 

следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Доставка на 

учебна литература, учебни пособия и помагала“, наричана за краткост по-долу 

„ДОСТАВКАТА”; 

 

ІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 

Чл.2. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на неговото сключване.  

(2) Срокът за доставката на артикулите е до ….. (словом: …….) календарни дни, считано 

от подписване на настоящия Договор. 

 

ІII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

Чл.3.(1) Максималната стойност на договора е …………………..лв. (словом) без вкл. 

ДДС или ………………….  лв. (словом) с вкл. ДДС, платима в  срок до 30 (тридесет)  
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календарни дни от изпълнение на доставката, считано от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол и след представяне на оригинална фактура от страна на 

Изпълнителя. 

(2)Заплащането ще се определя на база действително доставените количества артикули, по 

твърдо договорените единични цени, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

(3) Разплащането по настоящия договор ще се извършва в български лева, по посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка както следва: 

-  Обслужваща банка:  

- IBAN:  

- BIC:  
 

(4) Финансирането на настоящата поръчка е осигурено по проект „Образование и 

заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” по договор за безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ - Компонент 1. 

 

Чл.4. По време на действие на договора оферираната в Ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на артикули не се променя.  

 

ІV. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВЯНИТЕ АРТИКУЛИ. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя качествени артикули, годни за употреба според 

предназначението им. 

 (2) Доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ учебна литература, учебни пособия и помагала, 

следва да бъдат нови, оригинални и нерециклирани от известен произход, да бъдат 

произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна 

експлоатация за периода на ползването им и да отговарят на Европейските стандарти за 

съответния вид продукт (ако има такива приложими за него). 

(3) Рекламациите за количество и качество се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от 

негов упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 24 (двадесет и четири) часа от подаване на сигнал за 

рекламация допълва количеството на доставката и/или подменя некачествените артикули с 

качествени за своя сметка. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да изпълнява поръчките в срок и да доставя стоките, отговарящи на изискванията за 

качество, съгласно Раздел IV от настоящия договор, на мястото на доставка, а именно в обекта на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията 

на чл. 3 от настоящия договор. 

       3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: невъзможност или 

забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата, които го  
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представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този Договор; 

промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.  

        4. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора. 

  5. При повреда на артикулите да осигури замяна, не по-късно от 24 часа след заявяване 

на повредата. В случай, че посоченият срок изтича в неработен ден да се счита, че същият 

изтича в 17:00 часа на първия работен ден. 

6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин 

на плащане. 

7. Сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в 

случай, че е посочил такива и да предостави оригинален екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 

информация и документи за изпълнение на Договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на 

договора. 

2. Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на 

задълженията му по договора. 

     2. Да изпраща писмена заявка за видовете и количествата артикули. 

3.Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнената доставка, 

по начина и в сроковете, определени в раздел III-ти от настоящия договор. 

4. При доставка да подпишат и подпечатат приемо-предавателен протокол, 

удостоверяваща вида, количеството и състоянието на доставените артикули в момента на 

приемането им и да предоставят екземпляр от същата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение 

разминаващо се с представената от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да прекрати настоящия договор с едномесечно предизвестие, като задържи внесената 

гаранция.  

             Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще 

ползва такива. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените в срок, 

количество и качество артикули, чрез подписване на приемателно-предавателен 

протокол. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 

изискванията за доставка по настоящия договор, да откаже приемането на част или  
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 цялото количество артикули, 

както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

изпълни своите задължения съгласно договора.  

 (2) За установяване на отклоненията и недостатъците се съставя и подписва 

констативен протокол. 

 (3) Констатираните по реда на предходната алинея отклонения и недостатъци се 

поправят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка в срок от 24 часа /двадесет и четири/ от 

подписване на констативния протокол. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на 

Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което 

възникват: 

 - смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение 

предмета на договора.  

 - загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, 

вследствие извършваните работи. 

VIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.10.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписването на настоящия договор да 

представи парична сума, банкова гаранция за изпълнение или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на  ………………. лв. 

(словом), представляваща 3% от стойността на договора без включен ДДС, като срока на 

действието й следва да надвишава срока на действие на договора с 30 календарни дни. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение 

на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора; 

(4) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 20 (двадесет) 

работни дни след изтичане срока на договора, освен ако не са налице условия за нейното 

задържане. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат 

лихви. 

(5) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 

банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG58 FINV 91503304348314, BIC: FINVBGSF, при 

Първа инвестиционна банка,  клон Враца, офис Ботевград. Всички банкови разходи, 

свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 

(6) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като 

тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от 

стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срокът на действие на 

Договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за изпълнение. 

(7) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от 

направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. 

(8) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

(9) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. 

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично  
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неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 

отговорността по друг договор. 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 наличие на основание за това, са 

за сметка на Изпълнителя. 

VIІІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА  

Чл.11. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 

канцеларски материали, обзавеждане и оборудване се осъществява в момента на постъпването 

на тези количества в мястото на доставка. 

 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на учебна 

литература, учебни пособия и помагала и носи риска от недоставянето на договорените 

количества в мястото на доставка.  

 

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ.  

Чл.13.(1) При пълно неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер от 0.5% от цената на 

договора за всеки просрочен ден, но не по-вече от 10% от общата стойност. 

(2) При частично неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 10% от стойността на 

неизпълнената част.  

(3) При некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на възложителя 

в размер на 10% от стойността на некачествено извършената доставка.  

 

Чл.14. (1)  Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение 

на поръчката по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор. 

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по чл.10 от настоящия договор, има право да 

задържи гаранцията за изпълнение на поръчката: 

1. при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. при прекратяване регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същият е 

юридическо лице). 

(4) Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 20 (двадесет) 

работни дни, при прекратяване на договора, на основание чл.15, т. 1 и т.2 от настоящия договор 

и/или прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.  

Чл.15.(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:  

1. С изтичане срока на действие на договора.  

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

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му, за която и да е от 

страните; 

 



                                                    
                   
 

Страница - 6 - от 9 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана 

от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01  -„Образование и заетост - за 

бъдещето на местната общност в Ботевград” 
  

4. При изчерпване на финансовия ресурс, посочен в Раздел ІІІ, чл.3, ал.1 от настоящия 

договор. 

5. Едностранно, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при виновно неизпълнение на 

задълженията, възложените с настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. При прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани допуснатите недостатъците и отклоненията в 

работата си в определения срок. 

8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си по договора. 

9.Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП. 

10. Когато се установи, че по време на провеждане на обществената поръчка за 

изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е 

следвало да бъде отстранен от участие. 

11. Поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на 

нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

            (2) В случаите по ал. 1, т.10 и т.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за 

претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

         Чл.16. Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови 

задължения възникнали преди прекратяване на договора. 

 

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.17. Договорът влиза в сила при условията на чл. 2 от настоящия договор. 

Чл.18. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в 

случаите, регламентирани в чл. 116 от ЗОП. 

Чл.19. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. 

Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговска 

дейност, технически процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, 

изобретения, полезни модели или други права от подобен характер свързани с изпълнението на 

договора. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която 

възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, 

предвиден в ЗОП. 

Чл.20. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва: 

- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ОБЩИНА БОТЕВГРАД, адрес: гр. Ботевград, пл. 

„Освобождение“ №13, ел. поща: obshtina@botevgrad.org; nikoleta.ivanova@botevgrad.org 

 

- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………………………….. 

 

Чл.21. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко 

изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е 

изпратено на последния известен адрес. 

 

mailto:obshtina@botevgrad.org
mailto:nikoleta.ivanova@botevgrad.org
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Чл.22. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 

свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 

двустранни писменни споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на 

договора в нарушение на чл. 112, ал. 4 от ЗОП. 

Чл.23. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писменни 

споразумения, а при непостигане на съгласие, при възникване на имуществени спорове, на 

основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се 

разглеждат пред БРС или БОС, съобразно правилата на родовата подсъдност. 

Чл.24. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

 

XII.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да запазят 

поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други 

материали за срок не по-малко от три години, считано от 31 декември след предаването на 

отчетите от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА, в които са включени разходите по проекта, за 

проекти, за които сумата на общо допустимите разходи не надвишава левовата 

равностойност на 1 000 000 евро, за което Бенефициента уведомява изпълнителя; 

Чл. 26. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени 

на бенефициента, като спазва същите изисквания за поверителност. 

Чл. 27. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да направи всичко необходимо за разгласяване 

на факта, че договорът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд. 

Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за 

информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

на Европейския парламент и на Съвета и Единния наръчник на БЕНЕФИЦИЕНТА за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Когато безвъзмездната 

финансова помощ попада в обхвата на Инициативата за младежка заетост, описана в глава 

Глава IV на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета, 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ прилага мерките за информиране и комуникация по чл. 20 от 

Регламента. 

Чл. 28. Във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на 

конференции и семинари, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уточни, че договорът е получил 

финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е съгласен Управляващия орган, националните одитни 

органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 

сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, 

предназначението на договора и максималният му размер.  

 

XIII. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ/ПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И 

ЗАКУПЕНОТО ОБОРУДВАНЕ 

Чл. 30. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и 

индустриална собственост върху резултатите от договора, докладите и други 

документи, свързани с него, възникват за Бенефициента. 
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БЕНЕФИЦИЕНТЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставят на Управляващия орган и 

Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската 

служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори правото да 

ползват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с договора, 

независимо от формата им, при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на 

интелектуална и индустриална собственост. 

Чл. 32. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да допускат 

Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 

одитори да проверяват, посредством проучване на документацията им или проверки на 

място, изпълнението на договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа 

на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната 

документация и други документи, свързани с финансирането на договора. Бенефициентът и 

изпълнителят  са длъжни да осигурят наличността на документите в съответствие с 

изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета. 

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне Управляващия орган, 

Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската служба за борба с 

измамите и външни одитори да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с 

процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на 

финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и 

приложимото национално законодателство. 

Чл. 34. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на служителите или 

представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни 

органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската 

сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се осъществява 

договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички 

документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на договора, както 

и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на 

служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, 

националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен 

спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва 

да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява 

проверката. 

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Управляващия орган, 

Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската 

служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да извършват 

одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в 

съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и подизпълнители. 

Когато партньор или подизпълнител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е международна организация, се 

прилагат споразумения за проверки, сключени между тази организация и Европейската 

комисия. 

Чл. 36. Цялата документация по договора се съхранява или под формата на оригинали, 

или в заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението 

се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната 

система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на 

документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 
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XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 37. Управляващият орган не носи отговорност за вреди, понесени от 

служителите или имуществото на БЕНЕФИЦИЕНТА по време на изпълнение на 

договора или като последица от него. Управляващият орган не дължи обезщетения или 

допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 

Чл. 38. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поемат цялата отговорност 

към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от 

тези лица по време на изпълнение на договора или като последица от него. 

Управляващият орган не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби 

вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техните служители или лица, подчинени на техните служители, или 

в резултат на нарушение на правата на трето лице. 

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази поверителността на всички 

поверително предоставени документи, информация или други материали за период от 

10 бюджетни години. 

 

 

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и 

един за Изпълнителя. 

 

 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

________________                                                                   

БОРИС БОРИСОВ  

Зам. – кмет на община Ботевград                                       

(упълн. по Заповед №ОА-2/02.01.2019 г.)                           

      

________________                                                                   

ИРИНА ГРИГОРОВА                                        

Директор на дирекция СД и Б 

 

 

 

________________               

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ                                        

Началник отдел ПНО 

 


