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Приложение № 1 

 към рег. № 333 / 17.06.2014 г. 

Некласифицирано 

 

 

П О К А Н А 

 

за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка по реда на 

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

На основание заповед № 333/17.06.2014 г. на директора на служба „Военна 

информация“  във връзка с чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви 

отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, която се провежда във 

връзка с изпълнение на Дейност 6 „ Дейности свързани с информация и публичност на 

проекта”, включена в проект „Повишаване на квалификацията на служителите и 

качеството на дейностите на служба „Военна информация“, изпълняван по Договор № 

А13-22-12/14.05.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. 

„Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия 

BG051РО002/13/2.2-13. 

 

1. Информация за обществената поръчка. 

Обществената поръчка е с предмет „Дейности по информация и публичност при 

изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на 

дейностите на служба „Военна информация“. Пълният обхват и изчерпателното 

изброяване на дейностите по предмета на обществената поръчка са посочени в 

Техническата спецификация - Приложение № 1 от настоящата покана. Поръчката е с код 

по CPV 79341400-0 и 92111200-4. 

Максимално допустима прогнозна стойност на обществената поръчка е 3 125 лв. без 

включен ДДС (до 3 750 лв. с вкл. ДДС). 

2. Срок и място на изпълнение на поръчката 

2.1. Срок за изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на възложената 

поръчка започва да тече от датата на подписване на договор за изпълнението й и 



 

Проект „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА 

СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 

Приоритетна ос II, подприоритет 2.2, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, Договор № А13-22-12/14.05.2014  г. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
2/9 

приключва с изпълнението на хронологически последната от възложените дейности, но не 

по-късно от  14.02.2015 г.;  

2.2. Място на изпълнение – гр. София  

3. Гаранция за изпълнение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него, включително и за 

гарантиране на качеството на извършените дейности, в размер на 2 % (два процента) от 

общата цена на договора. 

Гаранцията следва да бъде представена най-късно в деня на подписване на договора 

в една от двете форми: 

- оригинал на платежно нареждане в лева по сметката на военно формирование 

46380 - МО: 

   Банка: Юробанк България АД 

IBAN: BG30BPBI79423388686301 

BIC: BPBIBGSF.  

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева, издадена в полза 

на служба „Военна информация“. 

4. Условия за участие  

Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в настоящата 

покана.  

Участникът трябва да отговаря на следните условия: 

4.1.  На заложените в Техническата спецификация  - Приложение № 1 изисквания 

за осъществяване на съответните дейности, предмет на поръчката; 

4.2.  На изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” - „д” и ал. 5 от ЗОП, 

като при сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, 

издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 

1, т. 1, букви „а” - „д” и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

4.3.  Да не е свързано лице по смисъла на чл. 5.2 от Общите условия към договор с 

регистрационен А13-22-12/14.05.2014 г. между служба „Военна информация“ и 

Министерство на финансите, Оперативна програма „Административен капацитет” за 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството 

на дейностите на служба „Военна информация“ (наричан по-нататък договор по ОПАК). 

 Свързани лица по смисъла на чл. 5.2 от Общите условия към този договор са: 

 съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен 

включително; 

 работодател и работник; 

 лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на 

другото; 

 съдружниците; 

 дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и 

акциите, издадени с право на глас в дружеството; 

 лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

 лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

 лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

 лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

 лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или 

капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се 

уговарят условия, различни от обичайните. 

4.4.  Да не е налице конфликт на интереси, съгласно Регламент (ЕС, Евроатом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕС, Евроатом) 

№ 1605/2002 на Съвета и Общите условия на договора по ОПАК. „Конфликт на интереси е 

налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с 

изпълнението на договора/заповедта, от което и да е лице е изложено на риск поради 

причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 

това лице има с бенефициента, съгласно чл. 57, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО, 

Евратом) 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 258 октомври 2012 относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент 

(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета” 

По смисъла на чл. 19.3 от Общите условия на договора по ОПАК, за да е спазено 
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изискването за избягване на конфликт на интереси трябва да е налице следното: 

 Участникът да не се представлява от лице, работещо на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма 

„Административен капацитет” – Министерство на финансите (УО на ОПАК) 

или което през последната една година, считано от датата на подаване на 

оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в УО на ОПАК. 

 Участникът да няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на 

ръководни или контролни функции с лице работещо по трудово или служебно 

правоотношение в УО на ОПАК или което през последната една година, 

считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено 

на трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК 

 Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, или 

което през последната една година, считано от датата на подаване на 

офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в УО на ОПАК, да не притежава дялове от капитала на 

участник в обществена поръчка по ОПАК. 

 Участникът да не е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо 

на трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, или което през 

последната една година, считано от датата на подаване на оферта от 

участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО на 

ОПАК. 

 Участникът да не се представлява от лице/лица, които членуват с право на 

глас или право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, определени поименно в заповед на 

министъра на финансите, с последната актуална към момента на подаване на 

офертата от участника дата и няма такива лица, назначени на трудово 

правоотношение или на граждански договор. 

4.5.  По отношение на участника да не са налице следните обстоятелства: 

 Обстоятелствата, предвидени в чл. 57, параграфи 1 и 2 от регламент /ЕС, 

Евратом/ № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 

и за отмяна на Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на Съвета. 
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 Обстоятелства по чл. 107 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 г. на 

Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на съюза. 

4.6.  Обществената поръчка не се възлага или нейното изпълнение се прекратява, 

ако за кандидата или Изпълнителя е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите взаимоотношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), т.е. кандидатът или Изпълнителят да не е 

регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на §1, т. 64 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане и да не е 

свързано лице по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с 

дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не 

попада в някое от изключенията по чл. 4 от същия закон. 

За обстоятелствата по т. 4.3, 4.4, 4.5. и 4.6 се представят декларации към офертата, 

съгласно образец Приложение № 2, № 3 и № 4 към настоящата покана. 

5. Условия за представяне и приемане на офертите 

5.1.  Офертата се представя от кандидата лично, или по пощата с препоръчано писмо 

с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 86. Ако офертата 

се изпраща по пощата или чрез куриерска служба, участникът трябва да изпрати офертата 

така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди 

изтичане на срока за подаване на офертите. 

Върху титулната страница трябва да бъде отбелязана следната информация: 

- адрес: Военно формирование 46380 - МО,  ул. “Ген. Стефан Тошев” № 86, гр. 

София 1618; 

- името на дружеството, адресът за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, както и 

текста: За възлагане на обществена поръчка „Дейности по информация и публичност при 

изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на 

дейностите на служба „Военна информация“. 

5.2. Не се приемат оферти представени след изтичане на крайния срок за подаване 

на оферти.Тези обстоятелства се записват във входящия регистър.  

5.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер от 

входящия регистър, датата и часа на получаване, за което на приносителя (подателя)  се 

издава документ. 
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5.4. Представянето на офертите от  участниците да се извърши в срок до 17.30 ч. 

на 26.06.2014 г. включително. 

5.5. За контакти:  

адрес: гр. София 1618, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 86; 

факс: (02) 8553029; e-mail: sa@iksbg.org. 

лица за контакти: Йордан Шумчев, тел.: (02)9227420, GSM 0887 300 709; 

Иван Марков, тел: (02) 9227413; GSM 0889 702 709. 

5.6. До изтичане на крайния срок за представяне на оферти всеки кандидат може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-

нататъшното участие на кандидата. Допълнението и промяната на офертата трябва да 

отговарят на изискванията и условията за представяне на оферти, като върху титулната 

страница бъде отбелязан допълнителен текст “Допълнение/Промяна на оферта с входящ 

номер…………….....”. 

5.7. Срокът на валидност на офертата е не по-малко от 60 /шестдесет/ дни, считано 

от датата на крайния срок за подаване на офертата. Срокът на валидност на офертите  е 

времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Възложителят си запазва правото да поиска удължаване на този срок до момента на 

сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка. 

6. Подготовка и съдържание на офертата  

6.1. Всеки кандидат за Изпълнител на обществената поръчка има право да представи 

само една оферта, като не се допускат варианти на същата.  

6.2. Офертата се подписва от лице с представителна власт. Ако тя произтича от 

пълномощно, то следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 

6.3. Офертата се представя на български език без зачертавания и поправки. 

6.4. Офертата се представя в запечатен непрозрачен плик. 

6.5. Офертата се изготвя съгласно образец – Приложение № 5 и трябва да е 

съобразена с Техническата спецификация – Приложение № 1 към настоящата покана. До 

разглеждане и оценяване се допускат само оферти, които отговарят на всички обявени от 

Възложителя условия и изисквания, посочени в настоящата покана. 

6.6. Изискуеми документи: 

6.6.1. Оферта, съгласно приложен образец - Приложение № 5.  

mailto:sa@iksbg.org
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* Важно !!! От участие в процедурата се отстранява участник, който представи цена 

за изпълнение по-висока от максимално допустимата прогнозна стойност.      

6.6.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или 

упълномощено от него лице; 

6.6.3. Заверено от кандидата копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за 

самоличност, когато участникът е физическо лице; 

6.6.4. Декларации съгласно изискванията на ОПАК – образец по  Приложение № 2 и 

Приложение № 3; 

6.6.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРС") – 

Приложение № 4; 

Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката: 

6.6.6.   Декларация - Списък за изпълнени договори за последните три години, 

еднакви или сходни с предмета на поръчката, считано до срока за подаване на оферти в 

настоящата поръчка и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността, съгласно приложен образец - Приложение № 6; 

6.6.7. Декларация – списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани 

при изпълнение на поръчката - Приложение № 7, в оригинал, подписана и подпечатана от 

участника. Всеки посочен в тази декларация член на експертния екип  подписва лично 

Декларация - Приложение № 8, с приложени документи, удостоверяващи професионалната 

му квалификация и опит (трудови/осигурителни книжки и/или еквивалентен документ, 

дипломи, сертификати, референции, доказващи съответствието с изискванията на 

възложителя).  

7. Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена. 

Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно 

Техническата спецификация - Приложение № 1, не подлежи на оценка. 

8. Сключване на договор 

8.1. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на поръчката с 

определения за изпълнител в срока, посочен в уведомлението до него.  
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8.2. Договорът за обществената поръчка съответства на приложения в настоящата 

покана проект - Приложение № 9 и включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. 

8.3. В случай, че определеният за Изпълнител участник в указания срок не 

представи изискуемите документи или откаже да сключи договора за изпълнение на 

поръчката, Възложителят има право да сключи договор с класирания на второ място 

участник в процедурата или да прекрати процедурата. 

8.4. При подписване на договора за обществената поръчка, определеният за 

Изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 

8.4.1. Свидетелство за съдимост на лицата, представляващи дружеството; 

8.4.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки; 

8.4.3. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва 

от упълномощено лице. 

8.5.  Възложителят прекратява договора за обществената поръчка едностранно, 

без предизвестие, с уведомление, отправено до другата страна, когато се установи, че 

Изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. В този случай не се дължи нито връщане на банковата 

гаранция за добро изпълнение, нито заплащане на извършените работи, а получените 

плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. 

9. Условия и начин на плащане 

Плащането се извършва в лева, чрез банков превод, в срок до 30 (тридесет) дни след 

представяне на фактура, придружена от доклад и приемо-предавателен протокол за 

извършените дейности, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя. В 

описателната част на фактурата да е посочено, че разходът е по договор № А13-22-

12/14.05.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма “Административен капацитет“. 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация, от 3 (три) листа, 

некласифицирано; 

2. Приложение № 2 – Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите 

насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на  чл. 57 от Регламент (ЕО, 
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Евратом) 966/2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 

Европейската общност, от 1 (един) лист, некласифицирано; 

3. Приложение № 3 – Декларация, че участника не е свързано лице с Възложителя 

по смисъла на чл. 52 от Общите условия към договор № А13-22-12/14.05.2014 г., от 1 (един) 

лист, некласифицирано; 

4. Приложение № 4 –  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, от 1 (един) 

лист, некласифицирано; 

5. Приложение № 5 – Оферта за избор на изпълнител, от 2 (два) листа, 

некласифицирано; 

6. Приложение № 6 – Декларация за изпълнени договори, от 1 (един) лист, 

некласифицирано; 

7. Приложение № 7 – Декларация за състава на екипа, от 1 (един) лист, 

некласифицирано; 

8. Приложение № 8 – Декларация за разположение на експерт, от 1 (един) лист, 

некласифицирано; 

9. Приложение № 9 – Проект на договор, от 9 (девет) листа, некласифицирано; 

10. Приложение № 10 – Задължения на бенефициентите за осигуряване на 

информация и публичност, от 5 (пет) листа, некласифицирано; 

11. Приложение № 11 – Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, 

от 8 (осем) листа, некласифицирано. 

 

 

ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 
 

П  (ВЕСЕЛИН ИВАНОВ) 
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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за обществена поръчка с предмет „Дейности по информация и публичност при изпълнението на 

проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба 

„Военна информация“, в рамките на договор № А13-22-12/14.05.2014 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 

(ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна 

ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективнa 

държавна администрация“. 

1.1 Предмет на обществената поръчка 

Предметът на поръчката, съобразно заложените в проект „Повишаване на 

квалификацията на служителите и качеството на дейностите  на служба „Военна информация“, 

поддейности по Дейност 6, включва изпълнението на следните дейности: 

1.1 Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали: 

1.1.1. Разяснителни брошури; 

1.1.2. Рекламни химикалки; 

1.1.3. Рекламни бележници; 

1.1.4. Рекламни картонени папки; 

1.1.5. Банер. 

1.2 Провеждане на заключителна конференция: 

1.2..1 Снимки от конференциите; 

1.2..2 Списък на присъстващите на конференцията.  

1.2 Представяне на проекта 

Обща цел на проекта: Подобряване на ефективността на Служба „Военна 

информация“, чрез повишаване на конкретни знания и умения на служителите. 

 

Специфични цели на проекта: 

1. Подобряване на специфични компетентности на служители в служба „Военна 

информация“ чрез специализирано обучение; 

2. Повишаване качеството на работа в служба „Военна информация“ съобразно 

сферата на компетентност на служителите и създаване на перспективи за бъдещо развитие; 

3. Подобряване на ефективността на изпълнение на служебните задължения и 

взаимодействието с държавните институции. 
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Целева група: Служители на служба “Военна информация” 

 

Дейности за постигане на целите на проекта: 

 Дейност 1: Създаване на организация за управление на дейностите по проекта; 

 Дейност 2: Обучение на служители от служба „Военна информация“ в курсове, 

организирани от Института по публична администрация; 

 Дейност 3: Обучение на служители от служба „Военна информация“ в курсове, 

свързани с придобиване и повишаване на езиковата им подготовка; 

 Дейност 4: Провеждане на групово обучение за служители от служба „Военна 

информация“; 

 Дейност 5: Обучение на служители от служба „Военна информация“ в 

специализирани курсове; 

 Дейност 6: Дейности свързани с информация и публичност на проекта. 

 

Очаквани резултати:  

 Надградени знания и умения и тяхната актуализация в съответствие с 

променящите се изисквания към професионалния опит; 

 Повишен административен капацитет на служителите от служба „Военна 

информация“ чрез проведено обучение в курсове от каталога на Института по 

публична администрация (ИПА); 

 Мотивирани и инициативни служители на служба „Военна информация“; 

 Повишена езикова подготовка; 

 Повишена специфична компетентност на служителите в служба „Военна 

информация“ чрез специализирано обучение и осигуряване на постоянно 

усъвършенстване на знанията и уменията им; 

 Осигурени публичност на инициативата и прозрачност на резултатите от 

проекта. 

 

Продължителност на проекта: 9 месеца (14 май 2014 г. – 14 февруари 2015 г.). 

1.3 Характеристика на дейностите и задачи за реализация от Изпълнителя 

3.1. Изработване (вкл. дизайн, предпечат и печат) на рекламни и 

информационни материали. 

3.1.1. Изработка на брошури за популяризиране на проекта: 

 Размер – А5; 

 Обем страници - 4 стр.; 
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 Хартия- гланцирана, нормална дебелина на хартията; 

 Цветен печат, цветност - 4+4 цвята; 

 Тираж: 300 броя брошури. 

Брошурата ще съдържа информация за популяризиране на проекта и схемата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

3.1.2. Изработка на рекламни папки: 

 Размер- А4+; 

 Хартия – картонена; 

 Тираж: 200 броя. 

3.1.3.  Изработка на рекламни химикала: 

 Материал – пластмасови с клипс и метален бутон; 

 Печат – тампонен (ситопечат); 

 Тираж: - 200 броя. 

3.1.4.  Изработка на бележници със спирала: 

 Материал – тяло: офсетова хартия 80 гр./м2, 40-50 листа; 

 Твърди корици; 

 Формат – А5; 

 Цветност-4+0 цвята; 

 Печат – офсетов; 

 Тираж: 200 броя. 

3.1.5. Изработка на банер: 

 Размери- 1000х800 мм, на стойка; 

 Надпис – флаг на ЕС, надпис „Европейски съюз”, лого и слоган на 

ОПАК, лого и слоган на ЕСФ, име на проекта, и лого и име на 

бенефициента; 

 С информация за финансиращите органи в долната част; 

 Тираж: 1 бр. 

Дизайнът на банера, преди изработването му, се съгласува с Възложителя и следва да е 

съобразен с изискванията за информация и публичност на ОПАК. 

Отчитане: 

Отчитането на изготвените материали се извършва с приемо-предавателен протокол, 

подписан от страните и съдържащ изрично изявление за приемане на съответния резултат. 

Индикатори за изпълнение на резултатите: 

 Изработен банер – 1 брой; 
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 300 броя брошури; 

 200 броя бележника; 

 200 броя картонени папки; 

 200 броя химикала. 

3.1.6.  Други изисквания 

Оформлението на материалите е необходимо да отговаря на изискванията за 

осигуряване на информация и публичност по Оперативна програма „Административен 

капацитет” (ОПАК) – www.opac.government.bg.  

Преди изработването на рекламните и информационни материали, Изпълнителят се 

задължава да предложи проект на дизайн. Дизайнът трябва да отговаря на изискванията 

посочени в „Задължения на бенефициента за осигуряване на информация и публичност”. 

Дизайнът на всеки материал се одобрява от Възложителя. 

Върху всеки от материалите трябва да бъдат поставени: 

• флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти (включени в Анекс 1 към 

Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Европейската комисия) и думите „Европеиски съюз”;  

• логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в деиствие”  

• логото и слогана на ЕСФ – „Европеиски социален фонд. Инвестиции в хората”. 

Върху банера, брошурите, корицата на бележника, корицата на рекламната папка да 

бъдат отпечатани и логото на служба „Военна информация“, както и наименованието на 

проекта,  изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд” и номерът на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

3.2. Провеждане на заключителна конференция: 

Изпълнителят да организира провеждането на заключителна конференция за 

оповестяване и отчитане резултатите от проекта, на която ще бъдат раздадени информационни 

и рекламни материали. 

Конференцията следва да се проведе в гр. София, в осигурена зала от изпълнителя (с 

техническо оборудване – мултимедийна техника, озвучаване, и др.) за до 30 участника. 

Максималният брой участници на конференцията е 30 (тридесет). Продължителността на 

конференцията да бъде в рамките на 2 часа преди обяд. 

За конференцията Изпълнителят трябва да осигури: 

 трибуна  за 3 човека с микрофони, поименни табели за лицата на трибуната; 



 

Проект „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СЛУЖБА 

„ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 

Приоритетна ос II, подприоритет 2.2, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, Договор № А13-22-12/14.05.2014  г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

5/6  

 посрещане на участниците и организиране на регистрационно бюро за регистрация на 

участниците (в Списък на присъстващите) и раздаване на до 30 броя пакети за 

участниците в конференцията. Пакетите включват рекламна папка, в която са поставени 

разяснителна брошура, бележник, химикалка, презентация от конференцията. Списъкът 

на присъстващите трябва да включват графи с трите имена, месторабота, звено, 

длъжност, координати за връзка и подписи за получени материали и за присъствие в 

отделни графи, както и графи за отбелязване на пол и възрастова група. На списъците 

следва да присъстват логата на ЕС, ЕСФ и ОПАК; 

 снимков материал от проведената конференция на електронен/хартиен носител: 

На хартиен носител: 

- размер – 9/13 см; 

- Хартия – твърда гланцирана, 160 гр/м2; 

- Цветност- 4+4 цвята; 

- Тираж: 10 бр. от заключителната конференция. 

В електронен вид: 

- формат – JPEG; 

- Резолюция – 1024x768 пиксела; 

- Записани на CD, DVD или флаш – памет 

• кафе и вода за участниците в конференцията. 

Отчитане: 

Изпълнителят отчита проведеното събитие, като представя на Възложителя доклад, 

придружен от списък на присъстващите, снимков материал на хартиен и електронен носител. 

Индикатори за изпълнение: 

Проведена 1 бр. заключителна конференция 

До 30 броя участници 

Разпространени информационни и рекламни материали, които съответстват на 

изискванията в „Задължения на изпълнителя за осигуряване на информация и публичност” по 

ОПАК. 

1.4 Място на изпълнение 

Мястото за изпълнение е Република България, гр. София.  
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1.5 Период и срок за изпълнение на дейностите и задачите 

Срокът за изпълнение на дейностите по т. 3.1 е до 2 (две) седмици от датата на 

подписване на договора.  

Периодът на изпълнение на дейностите по т. 3.2 е от 14.01.2015 г. до 14.02.2015 г., след 

предварително съгласуване с Възложителя. 

1.6 Изисквания към Изпълнителя 

6.1. Изпълнителят трябва да разполага с експерти, както следва: 

6.1.1. Експерт 1: „Организатор събития“, който ще отговаря за логистичната 

подготовка за конференцията. 

Изисквания за образование, квалификация и опит: 

1. висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-

висока в една от следните области: икономика, връзки с обществеността, маркетинг, публична 

администрация, журналистика или еквивалентна на посочените, или 

2. професионален опит - най-малко 2 години в организиране и логистика на 

конференции, семинари или други специални събития.  

6.1.2. Експерт 2: „Дизайн и предпечатна подготовка”: 

Изисквания за образование, квалификация и опит: 

1. висше образование, образователна-квалификационна степен  „бакалавър“ или по-

висока в една от следните области: графичен дизайн, технически науки, приложни изкуства, 

информатика, компютърни науки или еквивалентна, или  

2. професионален опит - минимум 2 години в областта на дизайна и предпечатната 

подготовка.  

Забележка: Когато някой от експертите или участникът е установен/регистриран извън 

Република България, документите, доказващи образованието и професионалната им 

квалификация са съгласно законодателството на съответната държава, като задължително 

следва да бъдат в превод на български език.  

6.2. Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява в 

съответствие с произтичащи от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 изисквания към 

бенефициентите за осъществяване на мерки за информация и публичност, съгласно 

„Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” и спазване на 

„Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Административен капацитет”. 
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Приложение № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на  

чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) 966/2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет 

на Европейската общност. 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………. ……………………… в качеството ми на 

……………………………….(управител или представител) на 

………………………………………………………………(посочете наименованието на участника) - в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност при 

изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на 

дейностите на служба „Военна информация“, във връзка с изпълнение на Дейност 6 „ Дейности 

свързани с информация и публичност на проекта”, включена в проект „Повишаване на 

квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“, 

изпълняван по Договор № А13-22-12/14.05.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, 

Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия 

BG051РО002/13/2.2-13 , 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Ще предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и ще 

уведомя незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт, съгласно смисъла по чл. 4.2 от Общите условия към договора по ОПАК – 

„Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции 

във връзка с изпълнението на договора, от което и да е лице е изложено на риск поради причини, 

свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, 

икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с бенефициента, съгласно 

чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) 966/2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Европейската общност. 

 

1. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице, работещо на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК или което през последната една 

година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган; 

2. Участникът, когото представлявам няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на 

ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение 
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в Управляващия орган на ОПАК или което през последната една година, считано от датата на 

подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение 

в Управляващия орган; 

3. Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК, 

или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, 

е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, не 

притежава дялове от капитала на представлявания от мен участник; 

4. Участникът, когото представлявам не е сключил договор за консултантски услуги с лице, 

работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, или което през 

последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било 

назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган; 

5. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице/лица, които членуват с право на 

глас или право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, определени поименно в заповед на министъра на финансите, с 

последната актуална към момента на подаване на офертата от участника дата и няма такива 

лица, назначени на трудово правоотношение или на граждански договор.; 

6.  Запознат съм, че Възложителят може едностранно да прекрати сключеният с избрания 

изпълнител договор, когато: 

1. изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни  или 

контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на 

ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й  

2. изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово 

или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една 

година след напускането й.  

7. По отношение на участника, когото представлявам не са налице  обстоятелства по чл. 107 от 

Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 

2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на съюза; 

8. Обстоятелствата, предвидени в чл. 57, параграфи 1 и 2 от регламент /ЕС, Евратом/ № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на 

Съвета. 

 

……………………….г.    Декларатор: ……………………. 

(дата на подписване)                                                                          (подпис и печат) 

 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да го представляват.  
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Приложение № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ....................................................................................................................... /име, 

презиме, фамилия/ 

лична карта №……...…………….., изд. на   ……………………. от ................................. с ЕГН 

.................................. 

 в качеството ми на /посочете длъжността/…………...……….....................………………….,  

на /посочете фирмата на участника, когато същият не е обединение или на дружеството – член на 

обединение/консорциум - участник в процедурата /..…...........................................………………, 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

…………………………     

Д Е К Л А Р А Р И Р А М, че: 

Не съм свързано лице*, по смисъла на чл. 5.2 от Общите условия към договор с регистрационен № А13-22-

12/14.05.2014 г.  между служба „Военна информация“ и Министерство на финансите, Дирекция 

„Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд, по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на 

дейностите  на служба „Военна информация“, с Възложителя. 

 

* по смисъла на чл. 5.2 от Общите условия „ Свързани лица са: 

1.  съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен 

включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2.  работодател и работник; 

3.  лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4.  съдружниците; 

5.  дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в 

дружеството; 

6.  лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7.  лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8.  лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9.  лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

10. лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или 

лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.” 

 

…………………..г.                                           Декларатор:…………………………… 

(дата на подписване)                                                                (подпис и печат) 

Забележка: Когато участник е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 

от Закона за обществените поръчки. 

 





 

Проект „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СЛУЖБА 

„ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 

Приоритетна ос II, подприоритет 2.2, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, Договор № А13-22-12/14.05.2014  г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

1/2 

Приложение № 4 

  

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(„ЗИФОДРЮПДРС") 

 

Долуподписаният/ата: _______________________________________________,  

(име, презиме, фамилия)  

ЕГН_________________, адрес:_______________________________________________  

(постоянен адрес)  

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на 

_______________ от МВР-гр. ___________, адрес ___________________________________,  

   (дата на издаване)                        (място на издаване)                                     (постоянен адрес)  

в качеството ми на _______________, в _____________________________________________,  

                         (длъжност)             (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)  

със седалище_________________________________________________________, адрес на 

управление: ________________________________________________________________,  

тел. /факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. 

№. ___________ /_________ г.  БУЛСТАТ/ЕИК _______________________________ , 

кандидат/участник/подизпълнител в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка 

(ненужното се зачертава) 

с предмет: „ _____________________________________________________________________  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС: 

 
 



 

Проект „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СЛУЖБА 

„ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 

Приоритетна ос II, подприоритет 2.2, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, Договор № А13-22-12/14.05.2014  г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

2/2 

1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим  

(ненужното се зачертава) 

по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно 

облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е 

________________________________________________________________________. 
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/ 

2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на 

(ненужното се зачертава) 

Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3. Попада в изключението на чл. 4, т. _______ от ЗИФОДРЮПДРС. 
(попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с 

лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим) 

4. 3апознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, 

ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 

 

 

 

_________________    ДЕКЛАРАТОР: ________________  
(място на деклариране)  (подпис, печат)  

_________________________         ________________________ 

(дата на деклариране) (име и фамилия) 

 

 

 

 

Забележки: 

1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или 

участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко 

юридическо лице, включено в обединението. 

2.  Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват кандидата или участника/подизпълнителя, съгласно представения документ за 

регистрация. 
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Приложение № 5 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 

 

ОФЕРТА 

 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Дейности по информация и публичност при изпълнението на проект „Повишаване на 

квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна 

информация“ 

 

________________________________________________________________ 

Наименование на участника  

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

Седалище и адрес на управление: 

 Страна, код, град, община 

 Квартал, ул., №,  

 Телефон, факс,  

 E-mail: 

 

Единен идентификационен код  

БУЛСТАТ  

Инд. № по ЗДДС  

Банкови сметки 

Обслужваща банка 

 Град, клон, офис 

 Титуляр на сметката 

 Банкова сметка (IBAN) 

 Банков код (BIC) 

 

Данни за подателя /законния 

представител/ пълномощника: 

 Трите имена 

 Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН 

 Длъжност 

 Телефон / факс / e-mail: 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител 

обществена поръчка с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в 

съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в поканата за 

участие, указанията за участие и техническата спецификация, приети от нас. Декларираме, 

че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.  

  

2. Предложение за изпълнение на поръчката: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  

/моля попълнете тук/ 

*Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в техническата 

спецификация от  поканата. 

 

В Техническото си предложение участникът трябва да опише подробно условията, при 

които ще се организират и проведат мероприятията, местоположението и 

характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна 

организация, организацията и логистиката на мероприятията и др. по преценка на 

участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността. 

Предлагам срок за изработка и доставка на рекламните материали, описани в 

долупосочената Таблица № 1 - ..................... работни дни, считано от датата на подписване 

на договора.  

4. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към поканата проект на договор.  

 

5. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще 

ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава) 

1............................................................................................................................... 

2............................................................................................................................... 

3............................................................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще изпълнява, 

дял от обществената поръчка в %) 
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           6. Срокът на валидност на офертата ни е …… календарни дни, считано от крайния 

срок за подаване на оферти, посочен в поканата. Съгласен съм Възложителят да си запази 

правото да поиска удължаване на този срок, до момента на сключване на договора за 

изпълнение. 

7. Общата цена на нашето предложение е в размер на ............................... 

(словом……………….) лв. без включен ДДС и ………...........................(словом ………..) лв. 

с включен ДДС, и е формирана като сбор от цените, посочени в Таблица № 1, както 

следва: 

 

Таблица № 1  

     

№ Изработване и доставка на 

материали/провеждане на 

заключителна конференция  

Брой Единична  

цена (в лева, 

без ДДС) 

Обща цена (в 

лева, без 

ДДС) 

1.  Брошура за популяризиране на 

проекта 

300   

2.  Рекламна папка 200   

3. Рекламна химикалка 200   

4.  Бележник със спирала 200   

5.  Банер 1   

6. Провеждане на заключителна 

конференция 

1   

Общо:  

 Посочените единични и общи цени включват всички разходи по изпълнение на 

предмета на поръчката. 

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на 

възложителя.  

 При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата. 

 

8. В случай, че бъдем определени за изпълнител при сключване на договора ще 

представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 5 от ЗОП. 
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 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с  нашето техническо предложение. 

 

Приложения: съгласно приложения списък на документите в офертата, 

представляващи неразделна част от нея. 

 

Дата: _________2014 г.                

Име и фамилия:_____________________ 

Длъжност:__________________________ 

Подпис и печат:_____________________ 
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Приложение № 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Подписаният ...........................................………….........................................................  

лична карта ......... №..………............., издадена на ...………........….......................... 

от  МВР…………….........., жител на гр.(с)...…...….............. 

община ......................................... ул.(бул.) ................................ №..…. 

ж.к. ................... бл…..... 

в качеството си на управител (изп. директор, съдружник, член на УС, член на съвета на 

директорите) на 

………………………………………………………....................................................... 

Декларирам, че: 

Представляваният от мен участник е изпълнил следните договори, еднакви или сходни с 

предмета на поръчката, а именно  договори за организиране на информационни и рекламни 

кампании, и/или конференции, и/или семинари, и/или медийно отразяване (три години назад от 

датата на подаване на офертата) : 

 

№  № и дата на 

договора 

Предмет на 

договора 

Стойност на 

договора 

(без ДДС) 

Период на 

изпълнение 

 

Възложител, 

телефон за връзка 

Описание на 

изпълнените 

услуги 

       

       

       

 

Не е необходимо наличие на сключен писмен договор, а е необходимо участникът да е доставял 

през този период канцеларски материали и консумативи на съответното лице. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни, подлежа на наказателна отговорност, 

съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                               /подпис и печат/  

гр. .....….…............. 

дата: ..............2014 г. 
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Приложение № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за състава на екипа, ангажиран с изпълнение на обществена поръчка с предмет  „Дейности по 

информация и публичност при изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на 

служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“  

 

от _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр. 

____________, настоящ адрес в гр.___________, община ________, ул. _______ с лична карта № 

_________, издадена на _________ от ___________, _____________ (управител, член на 

управителния съвет или др. - посочва се длъжността) на _______________________ (ЕТ, ООД, 

ЕООД, АД и др. – посочва се правно-организационната форма),  

 

1. Във връзка с изпълнението на обществената поръчка декларирам следния екип: 

 

No 

по 

ред 

Име, презиме, фамилия 

 

Длъжност в 

екипа 

 

Специалност и 

образователно-

квалификационна 

степен 

Години проф. 

опит в съотв. 

с 

изискванията 

1.     

2.     

3.      

 

2. За всеки от посочените членове на екипа прилагам Декларация за разположение на 

експерт (образец № 8), в оригинал, подписана от съответния експерт с приложени към нея: 

- копие на диплома и/или еквивалентен документ, доказващ изискуемата квалификация, 

заверена от участника 

- копие на трудова книжка или еквивалентен документ, доказващ изискуемия опит, заверен 

от участника. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

  

Дата  _____/ ____/ _____________ Подпис и печат:________________________ 

      

Име и фамилия:__________________________ 

 

      Длъжност: __________________________ 
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Приложение № 8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

(име, презиме, фамилия, ЕГН,. № на лична карта, тел. за връзка) 

 

 

Във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет  „Дейности по информация и 

публичност при изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и 

качеството на дейностите на служба „Военна информация” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

както следва: 

 

 

1. На разположение съм на ............................................. в състава на предложения от 

него екип  в качеството си на 

 …………………………………………………………………………… 
(посочва се относимата длъжност в екипа) 

) 

 

2. Притежавам следната квалификация 

 

………………………………………………………………………………………… 
(посочва се съгласно приложения документ  по т. 4) 

 

3. Притежавам следния опит ……………………………………………… 
(посочва се в години, съгласно приложения документ по т. 5) 
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4. Прилагам копия на следните документи, доказващи декларираната от мен 

квалификация (копие на диплома и/или еквивалентен документ, доказващ изискуемата квалификация, заверена 

от кандидата), както следва: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Прилагам копия на следните документи, доказващи декларирания от мен 

опит (копие на трудова/служебна/осигурителна книжка или еквивалентен документ, доказващ изискуемия опит, 

заверен от кандидата), както следва: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни. 

 

  

Дата  _____/ ____/ _____________ Подпис ________________________ 

      

Име и фамиия:__________________________ 

 

       

 
 

Забележка: Декларацията се подписва лично от декларатора. Не се допуска подписване от упълномощено от него 

лице, независимо от формата на упълномощаване. 
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Приложение № 9 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

№ ............................/................... г. 

 

Днес, …………. г., в гр. София, между: 

Служба „Военна информация“, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1000, улица „Дякон Игнатий” № 3, вписана в търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 129009728, представлявано от Веселин Иванов 

Иванов – директор и ……………… – главен счетоводител, наричана по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

……………… със седалище и адрес на управление гр. ….., район 

……………., бул. ………….., вписано в търговския регистър на Агенцията по 

вписвания, ЕИК: ………….., ИД № по ДДС BG ………….., представлявано от 

………………………, - управител, за контакти: тел. ………….., факс ………….., 

e-mail: …………….., наричано по-нататък наричано в настоящия договор за 

краткост  Изпълнител, от друга страна, 

на основание чл. 14, ал. 5, т. 2, утвърден протокол 

рег. № ……………../……...2014 г., за резултатите от дейността на комисия, 

назначена с решение № …………/……....2014 г. за разглеждане на офертите за 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Дейности по 

информация и публичност при изпълнението на проект „Повишаване на 

квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба 

„Военна информация“ и уведомление рег. №  …………. г., се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

изпълни срещу заплащане дейностите включени в обществената поръчка с 
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предмет: „Дейности по информация и публичност при изпълнението на проект 

„Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на 

дейностите на служба „Военна информация“, съгласно изпълнението на 

сключен с Министерство на финансите, Оперативна програма 

„Административен капацитет”, договор № А13-22-12/14.05.2014 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките 

ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация”, съгласно Техническата спецификация и описанието на 

предмета на обществената поръчка и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

представляващи Приложения № 1 и № 2, неразделна част от договора. 

(2) Качеството, очакваните резултати и индикаторите за изпълнение на 

дейностите по предмета на договора, трябва да съответстват на изискванията на 

настоящия договор, на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на 

действащото законодателство и по-специално на Регламент на Съвета (EО) № 

1083/2006; Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/2006 г., 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 г.; Постановление № 62/21.03.2007 г. 

за приемане на национални правила за допустимост на разходите по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. 

(обн. ДВ., бр. 27 от 2007 г.); Постановление № 231/20.09.2007 г. за приемане на 

детайлни правила за допустимост на разходите по ОПАК, съфинансирана от 

Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г. (обн. ДВ., бр. 78 

от 2007 г.), правилата на Оперативна програма ”Административен капацитет” 

(ОПАК)  и Общите условия към договорите/заповедите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен 

капацитет”. 

(4)  С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

декларира, че е запознат с действащите правила на ОПАК и Общите условия към 

договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Административен капацитет”. 
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II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2 Общата цена на договора е ………… 

(……..............………................….) лв. без ДДС и ………….. 

(………………........….........…….) лв. с включен ДДС, съгласно Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор. 

(2) Цената включва всички разходи по изпълнение на дейностите и 

постигане на резултатите по предмета на поръчката съгласно чл. 1 от настоящия 

договор. 

(3)  Плащането се извършва в български лева, по банков път, в срок от 30 

дни след представяне на доклад за извършването на всички дейности, приети с 

приемо-предавателен протокол, и издадена фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащанията са в размер съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането по банков път се извършва по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:  

Банка:  

IBAN:  

BIC:  

(4) Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, 

в съответствие със Закона за счетоводството. Те трябва да съдържат следната 

задължително информация: 

Получател: /име на бенефициента/ 

Адрес: 

ЕИК по Булстат: 

Получил фактурата: име на Ръководителя на проекта. 

Номер на документа, дата и място 

В описателната им част следва да се впише следния текст: 

„Разходът е по договор №.........................  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Административен 

капацитет“. 
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената услуга при 

условията и сроковете, определени в настоящия договор; 

2. Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената услуга в 

размера и по реда, определени в настоящия договор. 

 

Чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни задълженията си по договора точно (в количествено, 

качествено и времево отношение), в съответствие с Техническата спецификация 

- Приложение № 1 и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и да 

упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

при спазване на изискванията за икономичност, ефикасност, прозрачност в 

съответствие с най-добрите практики в съответната област и с договора по 

ОПАК, съобразно проекта и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предоставя 

изискуемите се документи и отчети във връзка с изискванията на проекта по 

ОПАК. 

2. Да отстранява за своя сметка недостатъците на изработените и 

доставени материали, включително и изцяло да заменя за своя сметка 

некачествените материали. 

3. Да достави информационните и рекламни материал на място, посочено 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

информация за хода на изпълнението на договора. 

5. При наличие на обективна невъзможност на експерт, включен в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената му дейност, то той 

може да бъде заменен от експерт, чиито опит, образование и квалификация 

покриват минималните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническата 

спецификация – Приложение № 1 и след писмено одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на отделните 
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дейности по договора, да отстранява недостатъци и пропуски и да внася 

исканите поправки, съответно – да извършва преработка за своя сметка, в срок, 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали 

трудности при изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят 

постигането на крайните резултати, както и за мерките които са взети за 

отстраняването им. 

8. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като 

я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му 

известна при или по повод изпълнението на този договор, която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема 

задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си. 

9. При изпълнение на дейностите по договора да спазва изискванията 

за визуализация на ОПАК и правилата за информация и публичност съгласно 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 и договора по ОПАК. 

10. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато се налага в рамките 

на изпълнението да се използват материали, върху които трето лице има 

авторски или сродни на авторските права. 

11. Да изпълнява задълженията за съдействие за счетоводни отчети и 

съдействие при технически и финансови проверки, съгласно чл. 16. 

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими 

мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика подобен конфликт. 

13. Да изпълни възложената му работа в съответствие с разпоредбите на 

действащото законодателство и по-специално на Регламент на Съвета (EО) № 

1083/2006; Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/2006 г., 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 г.; Постановление № 62/21.03.2007 г. 

за приемане на национални правила за допустимост на разходите по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. 

(обн. ДВ., бр. 27 от 2007 г.); Постановление № 231/20.09.2007 г. за приемане на 

детайлни правила за допустимост на разходите по ОПАК, съфинансирана от 
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Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г. (обн. ДВ., бр. 78 

от 2007 г.). 

14. Да избягва нередности съобразно чл. 16 от Общите условия на 

договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПАК. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да води точна и редовна документация и 

счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на договора, използвайки 

подходяща електронна система за документация. Тази система може да е 

неразделна част от текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

допълнение към тази система. Счетоводните отчети и разходите, свързани с 

изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на 

общностното и националното законодателство и да подлежат на ясно 

идентифициране (отделна счетоводна аналитичност) и проверка. 

16. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението 

на договора е 3 г. след закриването на оперативната програма или за период от 3 

г. след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират 

да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на 

Европейската комисия. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на Управляващия 

орган, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, 

включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българския съвет за координация в 

борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските 

общности (AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба 

за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за 

изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и 

националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и 

др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп до помещенията и до всички документи 

и бази данни, свързани с финансово-техническото изпълнение на договора. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи за нередности при 

изпълнение на договора. Под „нередност” следва да се разбира всяко нарушение 

на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие 

на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето 

на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход 

в общия бюджет. 
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19. В случай на нередности, допуснати и/или извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, той носи отговорност за възстановяването на 

точния размер на причинените вреди. 

20. Управляващият орган има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възстановяване на неправомерно получени суми, следствие от допуснатата 

нередност. 

21. Да осъществява дейностите по този Договор с екипа, посочен в 

офертата му за участие в Процедурата – неразделна част от този Договор, освен 

ако предварително е получил изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за замяна на експерт. 

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности по чл. 

1, ал. 1 от настоящия договор в уговорените срокове, без недостатъци и 

отклонение от уговореното в условията на настоящия договор, Техническата 

спецификация, Приложение №1 и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение 

№2, включително и да ползва авторските права върху всеки материал и др., 

предмет на авторско право. 

2. Да изисква и получава информация за хода на изпълнението на този 

договор, както и да осъществява текущ контрол. 

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представяне на доклад и 

приложенията му, съгласно изискванията и в сроковете, посочени в 

Техническата спецификация - Приложение №1 от договора и Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2. 

3. Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез упълномощените от него 

лица, които са задължителни за него, по повод изпълнението на възложените 

дейности и да изисква тяхното доработване и др. в случаите, когато същите са 

непълни, не съответстват на изискванията му и не са постигнати резултатите и 

индикаторите за проследяване на изпълнението, съгласно Техническата 

спецификация. 
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Чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените 

дейности по чл. 1, ал. 1 от договора, или на част от тях, ако те не съответстват 

по обем и качество на неговите изисквания и не могат да бъдат коригирани в 

съответствие с указанията му и действащите правила на ОПАК, както и да не 

плати разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор, които са 

недопустими за финансиране по Европейския социален фонд и ОПАК. 

 

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да заплати договорената цена в размера и по реда на настоящия 

договор. 

2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до известната му 

информация и документация, необходима за изпълнение на услугите и 

разработките. 

3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично 

писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава. 

4. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост. 

 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да 

представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията 

си по него, включително и за гарантиране на качеството на извършените 

дейности, в размер на 2 % (два процента) от общата цена на договора по чл. 3, 

ал. 1, без ДДС или ….. (……) лева. 

(2) Гаранцията следва да бъде представени най-късно в деня на 

подписване на договора в една от двете форми: 

1. парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или 

2. неотменима и безусловна банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на 

договора, без да дължи лихви, в срок до 25 (двадесет и пет) работни дни, след 

подписване без забележки на приемо-предавателния протокол за приемане на 

извършената и отчетена хронологически последна дейност по договора, както и 

след уреждане на всички финансови претенции между страните. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, ако: 

1. в протоколи за приемане на извършената работа и постигнатите 

резултати е посочено, че изпълнението е неточно, некачествено и/или не 

отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, 

който е внесен за решаване от компетентен съд – до неговото решаване; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или 

договорът бъде развален по негова вина. В този случай, задържаната гаранция не 

изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение; 

4. в други случаи, уредени в настоящия договор. 

(5) Гаранцията може да служи и за изплащане на суми по начислени 

неустойки за неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІ. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9 (1) Срокът за изпълнението на договора започва да тече от 

датата на подписването му и приключва с изпълнение на предвидените 

дейностите, но не по-късно от  14.02.2015 г. При промяна на крайния срок за 

изпълнение на договора, съгласно сключен анекс към проекта, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете се променят 

автоматично, съгласно анекса. 

(2) Сроковете за изпълнение на отделните дейности са, както следва:  

1. за изработка и доставка на информационните и рекламни материали - 

……………….дни съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2. 

2. за провеждане на заключителната конференция – в периода от 

14.01.2015 г. до 14.02.2015 г., уточнен от Възложителя. 

Чл. 10 Мястото за изпълнението на договора е на територията на 

Република България, гр. София. 
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VIІ. ОТЧЕТНОСТ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА 

 

Чл. 11  (1) Резултатите от извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност, 

свързана с изработването и доставката на  информационни и рекламни 

материали, се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поставените за изпълнение 

срокове и се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – от ръководителя и координатора на проекта и за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от упълномощено от него лице и съдържащ изрично 

изявление за приемане на съответния резултат. 

(2) Резултатите от извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност, свързана с 

провеждането на заключителна конференция, се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

поставените за изпълнение срокове, с представянето на доклад. 

(3) Докладът следва да съдържа кратко описание/изложение за 

извършените дейности по ал. 1 и 2  и се представя на хартиен и електронен 

носител, чрез подписване на приемо-предавателен протокол. Към доклада се 

прилагат списък на участниците в конференцията и снимковия материал и се 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 работни дни след приключване на 

последната дейност. 

             (4) Докладът  се одобрява или връща за корекции със задължителни за 

Изпълнителя указания от Възложителя, в срок от 5 работни дни от 

получаването му; 

(5) Изпълнителят представя коригирания доклад в срок от 5 работни дни 

от получаване на забележките от Възложителя; 

Чл. 12 Всички подлежащи на одобрение от страна на Възложителя 

документи, свързани с изпълнението на договора, се предоставят на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на хартиен носител (оригинал и копие) на български език и на 

магнитен носител. 

Чл. 13 За всички дейности, когато е приложимо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на този 

договор, като следва условията на Техническата оферта – Приложение № 1. В 
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изготвения доклад ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да използва емблемата (флага) на 

Европейски съюз /ЕС/, името и номера на проекта, в рамките на който се 

изпълнява договора; логото и слогана  на ОПАК, логото и слогана на 

Европейския социален фонд (ЕСФ). 

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя оферираните 

услуги чрез екип от експерти, посочен в офертата му. Той няма право да сменя 

лицата, посочени като експерти, без предварително писмено съгласие на 

възложителя. 

(2) По изключение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да заменя експерти в 

следните случаи: 

1. при смърт на експерт; 

2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради 

болест, довела до неработоспособност на експерта; 

3. при необходимост от замяна на експерт поради причини, които не 

зависят от Изпълнителя (например прекратяване на правоотношението с него, 

придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.); 

4. когато експерт бъде осъден на лишаване от свобода. 

(3) В случаите по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление, към което прилага доказателства за 

наличието на някое от основанията по горната алинея и предлага експерт, който 

да замени досегашния експерт, като посочи квалификацията и професионалния 

му опит и приложи доказателства за това.  

(4) Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже 

предложения експерт. В този случай изпълнителят предлага друг експерт с 

ново уведомление. 

(5) При замяната на експерт, новият експерт трябва да притежава 

квалификация и професионален опит, не по-малки от тези заложени като 

минимални в документацията за участие. В случай, че предложеното лице 

отговаря на това изискване Възложителят не може да откаже замяната. 

(6) Възложителят може да поиска замяна на експерт, в случай, че сметне, 

че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в 

настоящият договор. В този случай възложителят дава на изпълнителя писмено 
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уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия 

експерт. 

(7) В случай, че дадения ключов експерт не е сменен незабавно и е 

минал период от време, преди новият експерт да поеме неговите функции, 

възложителят може да поиска от изпълнителя да назначи временен служител до 

идването на новия експерт, или да предприеме други мерки, за да компенсира 

временното отсъствие на този експерт. Назначаването на временен експерт е за 

сметка на Изпълнителя. 

 

ІХ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 

 

Чл. 15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна 

документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, 

използвайки подходяща система за регистрация на документацията. 

Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва 

да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на 

ясно идентифициране и проверка. 

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да му предоставя достъп до финансовата документация и до документацията, 

касаеща изпълнението на договора, както и достъп до помещенията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които последната се съхранява. Задължение по предходното 

изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при поискване на проверки от страна на 

компетентните органи - Управляващия орган на ОПАК, националните и 

европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на 

Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, на Българския съвет за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности 

(AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и външни одитори. 

Чл. 17 Срокът за съхранение на всички документи, свързани с 

изпълнението на договора е три години след закриването на оперативната 

програма или за период от три години след годината, през която е извършено 
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частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури 

или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия. 

 

Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 18 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на 

непредвидено обстоятелство. Никоя от страните не може да се позовава на 

непредвидено обстоятелство, ако е била в забава и не е информирала другата 

страна за възникването на непредвидено обстоятелство. 

Чл. 19 Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да 

предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна 

незабавно при настъпване на непредвидено обстоятелство. 

Чл. 20 Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на 

задължението се спира. 

Чл. 21 Не може да се позовава на непредвидено обстоятелство онази 

страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели 

до невъзможност за изпълнение на договора. 

Чл. 22 Липсата на парични средства не представлява непредвидено 

обстоятелство. 

 

ХІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 23 (1) При забавено изпълнение на задължения по договора, 

свързани с изпълнението на съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.5 % (нула цяло и пет 

процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от 

цената, определена за изпълнение на съответната дейност, съгласно 

Приложение № 2. 

(2) При пълно неизпълнение на договора като цяло, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

заплаща неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от цената на договора. 
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(3) При забава на плащанията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един 

процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от 

стойността на съответното забавено плащане. 

(4) При виновно неизпълнение на задължения по този договор, извън 

посочените по-горе, включително при частично и/или лошо изпълнение, 

неизправната страна дължи на изправната неустойка, както следва: при лошо и 

частично изпълнение – в размер 2 (два) % от стойността на съответната дейност, 

а за неизпълнение на други договорни задължения – 0.1 (нула цяло и един) % от 

стойността на договора.  

(5) Страната, която е понесла вреди, надвишаващи размера на 

неустойката, може да търси обезщетение по общия исков ред. 

Чл. 24 Сумите на неустойките по чл. 23,  дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

се прихващат от предоставената гаранция. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя преценка 

има право да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение, когато 

начислява неустойки по реда на този раздел. 

 

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 25 (1)  Настоящият договор се прекратява: 

1. с извършване и предаване на договорената работа; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като 

страните не си дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените до прекратяването и приети без забележки 

дейности; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на 

възложената работа, за което обстоятелство страните си дължат надлежно 

уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на обективната невъзможност, 

която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е 

налице; 

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

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 

свои задължения. 



 

Проект „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СЛУЖБА 

„ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ 

Приоритетна ос II, подприоритет 2.2, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, Договор № А13-22-12/14.05.2014  г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

15/17 

(3) Договорът може да бъде прекратен или развален едностранно, с 

двумесечно писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно не изпълнява 

задължение по него. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно договора, в случаите 

когато: 

1. изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на 

ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно 

правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една 

година след напускането й; 

2. изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, 

работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато 

заема съответната длъжност и една година след напускането й. 

3. възникнат обстоятелства водещи до конфликт на интереси, установена 

нередност или свързаност на лицата, съгласно клаузите на договора по ОПАК 

или при прекратяване на договора по ОПАК; 

4. при прекратяване на проекта. 

 

ХІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 26  Във връзка с изпълнението на договора, страните се задължават 

да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на 

Закона за защита на личните данни. 

Чл. 27 Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод 

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

недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при 

непостигане на съгласие – въпросът се отнася за решаване пред компетентния 

съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

Чл. 28 За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на законодателството на Република България. 

Чл. 29 Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с 

изпълнението на договора са валидни ако са направени в писмена форма и са 

връчени лично срещу подпис, изпратени с препоръчано писмо с обратна 
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разписка, или по факс. Изпратените по факс материали се приемат за редовно 

връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено 

автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

Чл. 30 За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, 

свързани с настоящия договор се смятат: 

 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –  

адрес....................................................................факс.............................ел. поща......... 

 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –  

адрес....................................................................факс.............................ел.поща.......... 

 

Чл. 31 (1) Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефонни 

номера, факсове и банковите си сметки да уведоми незабавно другата страна в 

3 дневен срок. 

(2) За дата на съобщението/уведомлението се смята: 

 датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/ 

уведомлението 

 датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при 

изпращане по пощата; 

 датата на приемането – при изпращане по факс. 

 

Чл. 32 Лица за контакти: 

От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ_______________________________________ 

Тел.________________________факс_____________________________________ 

e-mail 

_________________________________________________________________ 

От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Тел.________________________факс_____________________________________ 
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e-mail 

_________________________________________________________________ 

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра 

– два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и описание на предмета 

на обществената поръчка;  

2. Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя  

3. Приложение № 3 – Други документи 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Възложителят ще съобрази договорните клаузи с 

офертата на участника, избран за изпълнител. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

             /........................................./                                           /............................/ 

    Гл. счетоводител: 

  /......................................./ 
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Приложение № 10 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

Задължения на бенефициентите за осигуряване  

на информация и публичност  

I. Обща информация  

Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 бенефициентите имат ясни задължения по 

отношение на изискванията за информация и публичност. Те следва да предоставят информация на 

широката общественост и да осигурят публичност на изпълняваните от тях проекти, като използват 

подходящи комуникационни средства. Затова още при подаване на проектните предложения 

кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на 

Европейския социален фонд (ЕСФ). Тази информация се включва в раздел „Предвидени дейности за 

информация и публичност” и е неразделна част от проектното предложение.  

Неспазването на изискванията за информация и публичност на проектите ще бъде третирано като 

нередност и може да доведе до финансови корекции. Като общо правило, в случай, че предприетите 

от бенефициента действия за информация и публичност се сметнат за недостатъчни или 

неадекватни, УО незабавно ще информира за това бенефициента и ще поиска спешно да се 

предприемат необходимите корекции. По-нататъшното неспазване на тези задължения от страна на 

бенефициента може да доведе до прекратяване на плащанията.  

 

Бенефициентите следва да информират широката общественост и всички участници в 

изпълнявания от тях проект за следното:  

−  че проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет”  

−  че проектът се съфинансира от ЕСФ.  

По-конкретно, бенефициентите са отговорни за информирането на обществеността и участниците в 

проекта за предоставената безвъзмездна финансова подкрепа от Структурните фондове чрез:  

 поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на  

 1. флага на ЕС в съответствие с описаните по-долу графични стандарти (включени и в Анекс 1 към 

Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите Европейски съюз  

 2. логото и слогана на ОПАК –„ОПАК. Експерти в действие”  

 3. логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”  

 4. евентуално логото и слогана на друг съфинансиращ фонд на ЕС (в случаите на кръстосано 

финансиране)  

 включване във всички подходящи документи по проекта (например сертификати за участие и 
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др.) на изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд”. 

 осигуряване на максимална публичност на съответните проекти в медиите  

 включване на описание на извършените дейности за информация и публичност в докладите 

за напредъка по проектите, подавани до УО, и в окончателните доклади, както и прилагане на 

доказателствен материал за тези дейности (напр. снимки, статии, разработени листовки и 

др.).  

 спазване на описаните по-долу технически изисквания за информация и публичност съгласно 

Регламентите на ЕС.  

За малки рекламни материали е задължително само знамето на ЕС.  

В случаите, когато стойността на проекта надвишава 500 000 евро и той е свързан с извършването на 

ремонтни и/или строителни дейности (в случаите на кръстосано финансиране), бенефициентите са 

задължени да поставят:  

 информационно табло по време на изпълнението на проекта  

 постоянна разяснителна табела, ясно видима и достатъчно голяма по размер, най-късно до 

шест месеца след приключване на операциите по проекта.  

Върху таблата и табелите се посочват:  

− вида и името на операцията/проекта  

− емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти и наименованието Европейски 

съюз  

− логото и слогана на ЕСФ  

− логото и слогана на ОПАК  

− името на европейския фонд, по който се предоставя кръстосано финансиране, ако има 

такова.  

Тези елементи следва да заемат минимум 25% от площта на табелата.  

В случаите, когато дълготрайни материални активи са закупени по проект, финансиран от Оперативна 

програма „Административен капацитет” по правилата на Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) е задължително върху тях да бъдат поставени стикери. Оборудването следва да е маркирано 

на видно място. Препоръчителният размер на стикера е 9 на 5 см. Негови задължителни елементи са 

логото и слогана на Европейския съюз, на Европейския социален фонд, на ОПАК, както и номера и 

наименованието на проекта, последвани от изречението: „Проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европeйския съюз чрез Европейския социален фонд”.  

При изработването стикера е задължително да се спазват шрифтовете, размерите и цветовете, 

съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията.  
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Примерно оформление на стикера:  

 

 

II. Технически изисквания за информация и публичност  

При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на техните 

проекти бенефициентите трябва да спазват следните технически изисквания:  

Основни правила за създаването на флага и определяне на стандартизирани цветове:  

Описание на символиката  

На небесносин фон дванадесет златни звезди с пет върха, които образуват кръг, изобразяващ съюза 

на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенството 

и единството.  

Описание на хералдиката  

На небесносин фон кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се допират. Описание на 

геометрията  
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Флагът е син на цвят и има формата на правоъгълник с крило един път и половина височината на 

флага. Дванадесетте златни звезди са правилно разпределени по невидима окръжност, чийто център 

е в точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета 

от височината на флага. Всяка от петолъчните звезди е построена в невидим кръг, чийто радиус е 

равен на една осемнадесета от височината на флага. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. 

един от лъчите сочи нагоре и два от лъчите се опират на невидима линия под прав ъгъл на 

вертикалната линия. Звездите се разполагат като цифри по часовников циферблат. Техният брой е 

непроменлив. 

Регламентирани цветове 

Цветовете на емблемата са следните:  

- PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага  

- PANTONE YELLOW за звездите.  

Възпроизвеждане по четирицветната технология  

При четирицветна печатна технология двата стандартизирани цвята трябва да се възпроизведат с 

използването на четирите цвята от четирицветната технология:  

- PANTONE YELLOW се получава, като се използва 100% „Process Yellow”  

- PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100% „Process Cyan” и 80 % „Process 

Magenta”.  

 

Интернет  

В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153 (шестдесетично: 

000099), а PANTONE YELLOW – на цвета RGB:255/204/0 (шестдесетично: FFCC00).  

Възпроизвеждане по монохромна технология  

С черно: очертава се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и се включват звездите, 

също в черно на бял фон.  
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Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва 100% за фон, а звездите остават като бял негатив.  

 

 

 

 

 

 

 

Възпроизвеждане на цветен фон  

 

 

 

Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла линия с 

дебелина, равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника.  

 

Тези флагове могат да бъдат свалени за употреба във формат .eps и .jpg на Интернет адрес:  

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_bg.htm  

Те са достъпни и на уеб сайта на ОПАК www.opac.government.bg  

Флагът на ЕС трябва да бъде разположен на същото ниво като националния флаг, когато се използва 

такъв. Препоръчително е отпечатване на бял фон.  

 

 

б) Лого и слоган на ЕСФ  

Образът на ЕСФ се представя чрез следните лого и слоган:  

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_bg.htm
http://www.opac.government.bg/
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Използва се следното лого на английски език: 

 

Името на Европейския социален фонд винаги се изписва изцяло.  

Възпроизвеждане на черно-бял фон  
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Възпроизвеждане на син фон:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Лого и слоган на ОПАК  

Оперативна програма „Административен капацитет” се представя чрез следните лого и 

слоган на български език:  
 

 
Използва се следното лого на английски език: 
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Възпроизвеждане на черно-бял фон:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възпроизвеждане на син фон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК се придружават от следната информация:  

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”  

Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК могат да бъдат свалени от уеб сайта на ОПАК  

www.opac.government.bg  

При организирането на събития, при интервюта или всякакъв друг вид публични прояви, свързани с 

реализирания проект, организаторите трябва изрично да оповестяват, че проектът се финансира от 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.”  
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III. Отчитане на мерките за информация и публичност  

При отчитане на резултатите от проекта бенефициентите са задължени да предоставят на УО на 

ОПАК (като част от междинния и окончателен технически доклад за проекта) доказателствен 

материал за предприетите от тях мерки за информация и публичност при спазване на горните 

изисквания. Това могат да бъдат снимки, копия на статии, линкове към уеб сайтове, екземпляри от 

произведени и разпространени информационни материали (брошури, листовки, плакати и др.), 

видео материали и друг подходящ доказателствен материал. 
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Приложение № 11 

 

Общи условия към договорите/заповедите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Административен 

капацитет” 
 

Член 1 – Общи задължения 

Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта съобразно проектното предложение 

(Приложение II към договора/заповедта) и с оглед изпълнение и осигуряване на 

устойчивост
1
 на предвидените в него цели и след приключване на проекта. 

Бенефициентът трябва да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на 

изискванията за икономичност, ефикасност, прозрачност и качество, в съответствие с 

най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор/заповед. За тази 

цел Бенефициентът трябва да осигури всички финансови, човешки и материални 

ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта и предвидени в 

описанието на проекта, съгласно Формуляра за кандидатстване (Приложение ІІ от 

Договора). 

Бенефициентът изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

партньори, ако такива са посочени в описанието на проекта и договора/заповедта.   

1.4. Единствено Бенефициентът е отговорен пред Управляващия орган за изпълнението на 

проекта, включително и при наличието на партньорство. 

1.5. Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на членове 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17 и 18 от настоящите общи условия, се отнасят и до 

неговите партньори, а условията по членове 1, 3, 4, 5, 7, 15 и 16 от настоящите общи 

условия – до всички негови изпълнители. Той е длъжен да включи разпоредби в този 

смисъл в договорите, които сключва с тези лица. 

Член 2 – Задължение за предоставяне на информация. Финансови и технически 

доклади 

2.1. Бенефициентът трябва да предоставя на Управляващия орган цялата изисквана 

информация относно изпълнението на проекта в определения от УО срок. 

                                                 
1
 „Устойчивост на проекта” e запазване на същността на постигнатите цели и резултати и 

условията им за изпълнение до 5 години след приключване на проекта и усвояване на 

безвъзмездната финансова помощ 
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Бенефициентът изпраща на Управляващия орган график за провеждането на 

процедурите за избор на изпълнител (по ЗОП, респ. ПМС № 55/12.03.2007 г.) в срок 

от 10 работни дни след влизането в сила на договора/заповедта. Графикът съдържа: 

предмет, вид, прогнозна стойност и индикативни дати за обявяването на процедурата.  

2.2. Ако Управляващият орган извършва текуща или последваща оценка на проекта, 

Бенефициентът се задължава да предостави на Управляващия орган и/или на лицата, 

упълномощени от него, цялата документация или информация, която би спомогнала 

за успешното провеждане на оценката, както и да му предостави правата за достъп, 

предвидени в чл. 15.5. 

2.3. Управляващият орган предоставя на Бенефициента копие от доклада за оценка.  

2.4. Бенефициентът се задължава да изготвя междинни, годишен и окончателен 

технически доклади по приложения ІV, V и VІ към договора/заповедта. Докладите се 

отнасят до проекта като цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез 

безвъзмездна финансова помощ. Докладите трябва да съдържат пълна информация за 

всички аспекти на изпълнението за описвания период. Те се изготвят на български 

език. Бенефициентът е длъжен да събира всички документи, удостоверяващи 

реализацията на проекта, и да прикрепя техни копия към доклада. Когато 

техническият доклад не е придружен с искане за плащане бенефициентът може да 

представя доказателствения материал само на електронен носител. За всяка 

извършена дейност бенефициентът прилага към техническия доклад доказателствен 

материал. 

2.4.1. Междинен технически доклад се представя заедно с искане за плащане и 

финансов отчет. В случай, че бенефициентът не представи искане за плащане до 3 

месеца от стартирането на проекта или от предишното искане, той задължително 

подава междинен технически доклад. Междинни технически доклади се представят до 

10-то число на месеца след отчетния период.  

2.4.2. Годишният технически доклад се представя до 15 януари на годината, следваща 

отчетната година. Годишен технически доклад не се изготвя, когато за същия период 

се представя окончателен доклад по проекта. 

2.4.3. Окончателният технически доклад се представя с Искане за окончателно 

плащане и се изпраща на Управляващия орган след приключване на дейностите по 

проекта, в рамките на един месец след срока за изпълнение на проекта съгласно чл. 2 

от договора/т. 5 от заповедта.  

2.5. Бенефициентът се задължава да изготвя финансови отчети по приложение VІІ към 

договора/заповедта. Финансовите отчети обхващат период от един или няколко 

месеца и се представят с Искане за плащане. Финансовият отчет представя всички 

разходи по проекта с натрупване. Финансовият отчет се придружава с опис на 
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разходооправдателните документи, копия на разходооправдателните и платежните 

документи и на документите, доказващи основанието за извършване на разхода и 

извлечение от счетоводната програма на бенефициента. Копията се заверяват „Вярно 

с оригинала” от ръководителя или счетоводителя на проекта. Разходооправдателните 

документи трябва да са издадени на името на бенефициента и/или на партньорите по 

проекта и в тях трябва да е указано, че разходът се извършва „по проект № ... по 

ОПАК”.  

2.6. Приходите, генерирани при изпълнение на проекта, се декларират от Бенефициента в 

окончателния доклад и в искането за окончателно плащане, и се приспадат от 

окончателното плащане.  

 

Член 3 – Отговорност 

Управляващият орган не носи отговорност във връзка с искове или жалби, вследствие 

на нарушение на нормативни изисквания от страна на Бенефициента. 

Член 4 – Конфликт на интереси 

4.1. Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване 

на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Управляващия орган относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

4.2. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване 

на функции във връзка с изпълнението на договора/заповедта от което и да е лице е 

изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 

политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други 

общи интереси, които това лице има с бенефициента, съгласно чл. 52 от Регламент 

(ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия 

бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 

1995/2006 г. 

 

 

Член 5 – Свързани лица 

5.1.  Бенефициентът се задължава да не сключва договори със свързани лица в   рамките на 

изпълнение на дейностите по проекта 

 

5.2.   Свързани лица са: 

1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен 

включително; 
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2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 

издадени с право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

10. лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала 

на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, 

различни от обичайните. 

Член 6 – Поверителност 

6.1. При спазване на разпоредбата на чл. 15, Управляващият орган и Бенефициентът се 

задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, 

информация или други материали, за срок не по-малко от три години след 

приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на 

Съвета № 1083/2006 г. Европейската комисия има право на достъп до всички 

документи, предоставени на Управляващия орган, като спазва същите изисквания за 

поверителност. 

6.2. Бенефициентът декларира, че е съгласен Управляващият орган, националните 

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

(OLAF), Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото 

наименование и адрес, наименованието и резюме на проекта и размера на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ.  

6.3. Бенефициентът декларира своето съгласие компетентният орган по приходите (по 

месторегистрация на бенефициента) да предоставя информация за него на 

Управляващия орган и/или Сертифициращия орган при поискване.  

6.4. При реализиране на своите правомощия Управляващият орган и Бенефициентът 

спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от 

Регламент на Комисията № 1828/2006 г. и приложимото национално законодателство. 

Член 7 – Визуална идентификация 

 Бенефициентът се задължава да направи всичко необходимо за оповестяване на факта, 

че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд чрез ОПАК. 

Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с правилата за 

информация и публичност, предвидени в Регламент на Комисията (EO) № 1828/2006 и 

в Приложение XІV към договора/заповедта.  
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Член 8 – Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване – ако е 

приложимо 

8.1. Правото на собственост върху резултатите от проекта, докладите и други документи, 

свързани с него, както и върху придобитите активи, ако има такива, възниква за 

Бенефициента.  

 По отношение на авторските права/правата на интелектуална собственост върху 

изработените при изпълнение на проекта произведения Бенефициентът се задължава 

да включва клаузи в сключваните договори с избраните от тях изпълнители за 

придобиване на авторското право или на изключително право на ползване от 

Бенефициента, като правото на ползване се реализира без съгласието на автора за 

целта, за която произведението е било поръчано, и без заплащане на отделно 

възнаграждение, минимално за срок от 5 години след приключване изпълнението на 

проекта. Всички претенции на трети лица относно авторството и оригиналността на 

произведението са за сметка на изпълнителя, без да се засяга имуществената сфера на 

Бенефициента и/или УО на ОПАК. 

8.2. Закупеното при изпълнението на проекта оборудване и дълготрайни активи трябва да 

се използват по предназначение и собствеността върху тях да не се прехвърля по 

време на изпълнението на проекта, както и за срок до 5 години след приключването 

му. Ако оборудването и дълготрайните активи са разпределени между Бенефициента 

и Партньорите, това разпределение е предвидено в подписаното споразумение между 

тях за обхвата на управленската отговорност, която всеки от тях носи. (ако по 

съответната процедура се допуска финансиране по допълващ начин). 

8.3. Бенефициентът е длъжен да постави стикери върху придобитото оборудване и 

дълготрайни активи, които са закупени по проекта. Негови задължителни елементи са 

логото и слогана на Европейския съюз, на Европейския социален фонд, на ОПАК, 

както и номера и наименованието на проекта, последвани от изречението: „Проектът 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европeйския съюз чрез Европейския социален фонд”. 

При изработването на стикера е задължително да се спазват шрифтовете, размерите и 

цветовете, съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията. 

8.4.  Независимо от разпоредбите на чл. 8.1 и при спазване на разпоредбата на чл. 6, 

Бенефициентът предоставя на Управляващия орган и на Сертифициращия орган, 

националните одитиращи 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 проекта, 

независимо от формата им. 
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Член 9 – Изменение на договора/заповедта 

9.1. Изменение на договора/заповедта, включително на приложенията към него/нея, се 

прави в писмена форма.  

9.2  Искането за изменение на договора/заповедта може да бъде представено на УО на 

ОПАК не по-късно от 1 (един) месец преди изтичането на срока на 

договора/заповедта. 

9.3.  В случай, че е необходима „несъществена” промяна
2

 на Договора/Заповедта, 

Ръководителят на проекта уведомява с писмо Ръководителя на УО на ОПАК. След 

писмено съгласуване от страна на УО на ОПАК, промяната може да бъде извършена. 

Уведомителното писмо следва да съдържа ясна обосновка на налаганото изменение. 

9.4. Във всички случаи на „съществена” промяна на договора/заповедта (например 

промяна в състава на екипа за управление на проекта, допълнение към дадена дейност 

и др.) тя се извършва чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) към 

договора по взаимно съгласие на двете страни или с изменение на заповедта за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изменението не може да нарушава 

конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на 

договора/подписване на заповедта, и равното третиране на бенефициентите.   

9.5. Недопустимо е увеличаване на максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ. 

9.6. След писмено уведомяване от страна на Бенефициента и потвърждение от 

Управляващия орган, е допустимо увеличаване или намаляване на разходите по 

бюджетни пера в размер общо до 10% от стойността на проекта, но не повече от 

50 000 лв. (петдесет хиляди лева). Уведомлението се подава преди извършване на 

разходите, касаещи промяната и се посочват причините за нея. В този случай не се 

сключва изрично допълнително споразумение. 

9.7. Бенефициентът уведомява Управляващия орган при настъпване на обстоятелства, 

                                                 

2
 За “несъществена промяна” на договора/заповедта за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ се считат следните случаи: промяна в плана за изпълнение на дейностите, 

респективно в плана за разходване на средствата, без това да засяга цялостното изпълнение и 

срока на проекта; промяна на мястото на изпълнение на дейностите при обективни и 

непредвидени обстоятелства; обосновано увеличаване на количествените показатели по 

заложените дейности, без това да води до промяна в териториалния обхват, целевата група и 

бюджета на проекта; увеличаване или намаляване на разходите по бюджетни пера в размер 

общо до 10% от стойността на проекта, но не повече от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), без 

това да води до увеличаване на общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ 

по проекта. Всички други случаи извън посочените се считат за “съществена промяна”. 
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водещи до промяна на идентификацията му (име, седалище и адрес на управление, 

правен статут, ЕИК по БУЛСТАТ, представителство, банкови сметки и др.), в срок от 

3 (три) работни дни.  

9.8. Управляващият орган има право да изиска смяна на одитора/одиторската фирма 

поради съображения, поставящи под съмнение независимостта и професионализма на 

одитора/одиторската фирма. 

Член 10 – Прехвърляне на права и задължения по договора/заповедта 

Правата и задълженията по договора/заповедта не могат да бъдат прехвърляни на 

трето лице. 

Член 11 – Извънредни обстоятелства  

11.1. Бенефициентът е длъжен да уведоми незабавно Управляващия орган за възникването 

на обстоятелства, които могат да възпрепятстват или забавят изпълнението на 

проекта.  

11.2. Бенефициентът, който не може да изпълни дейностите по проекта поради 

непреодолима сила, своевременно уведомява в писмeна форма Управляващия орган в 

какво се състои тя и възможните последици от нея за изпълнението на проекта. След 

писмено становище от страна на Управляващия орган до Бенефициента, в което се 

приема настъпването на непреодолимата сила, Управляващият орган може да вземе 

решение за временно спиране на срока на изпълнение на прoекта.  

11.3.  Ако изпълнението на проекта стане невъзможно поради настъпването или 

продължителността на непреодолимата сила, Управляващият орган има право да 

прекрати договора/да се обърне към министъра на финансите за отменяне на 

заповедта.  

11.4. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, възникнало след сключването на договора/издаването на заповедта.  

 

Член 12 – Прекратяване на договора/Отмяна на заповедта 

12.1. Ако Бенефициентът със свои действия или бездействия създава предпоставки за 

неизпълнение на договора, Управляващият орган може да даде писмени препоръки 

във връзка с изпълнението.  

12.2. При мотивирано искане за прекратяване на договора/отмяна на заповедта от страна на 

Бенефициента, договорът може да се прекрати по взаимно съгласие на двете страни 

чрез подписване на Споразумение за прекратяване. 
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12.3. Управляващият орган има право да прекрати договора без предизвестие и без да 

изплаща каквито и да било обезщетения, съответно да се обърне към министъра на 

финансите за отменяне на заповедта, в случай че: 

а) Бенефициентът не изпълни дадените от Управляващия орган препоръки в 

случая на чл. 12.1. 

б) Бенефициентът неоснователно не изпълни някое от задълженията си и 

продължава да не го прави или не представя задоволително обяснение в срок от 5 

работни дни след получаването на писмено уведомление; 

в) Бенефициентът е в открито производство по несъстоятелност или е обявен в 

несъстоятелност, или се намира в производство по ликвидация; 

г) Управител или член на управителен орган на Бенефициента е осъден с влязла в 

сила присъда или с влязло в сила наказателно постановление за престъпление 

или административно нарушение, свързано с професионалната му дейност, или е 

извършил виновно тежко нарушение на професионалните си задължения, 

доказано по надлежния ред; 

д) Управител или член на управителен орган на Бенефициента е осъден с влязла в 

сила присъда за измама, корупционни действия, участие в престъпни 

организации или всякакви други неправомерни действия във вреда на 

финансовите интереси на Европейските общности; това условие се отнася и до 

партньорите и изпълнителите на Бенефициента; 

е) Бенефициентът извърши промяна в правно-организационната си форма или 

предприеме преобразуване, освен ако предварително е уведомил Управляващия 

орган и последният е изразил писмено съгласие да продължи договорните 

отношения с новото или преобразуваното юридическо лице; 

ж) Са допуснати и/или извършени нередности по смисъла на чл. 16.1, 

включително при деклариране на неверни или непълни данни или представяне на 

доклади, които не отразяват действителното положение, с цел да получи 

безвъзмездната финансова помощ; 

з) Се установи двойно финансиране за дейности, които са от толкова съществено 

значение за проекта, че не може да бъде реализиран без тяхното извършване. 

и) Се установи, че бенефициент, който не е бюджетно предприятие, сключи 

трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с 

лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган. Това 

правило се прилага и спрямо посочените лица на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган и една година след напускането им на 

съответната длъжност. 
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й) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган е 

придобило дялове или акции от капитала на бенефициент по ОПАК докато заема 

съответната длъжност в Управляващия орган, както и една година след 

напускането й.  

к) Се установи, че бенефициент сключи договор за консултантски услуги с лице 

на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган докато същото 

заема съответната длъжност и една година след напускането й. 

12.4. В случай на прекратяване на договора/отмяна на заповедта Бенефициентът получава 

само такава част от безвъзмездната финансова помощ, която е сертифицирана по 

надлежния ред и отговаря на изпълнената част от проекта, при постигнати конкретни 

цели. Не се възстановяват разходи, свързани със задължения по проекта, които следва 

да бъдат изпълнени след прекратяването на договора/отмяната на заповедта. 

Бенефициентът представя искане за плащане и окончателен доклад в съответствие с 

чл. 2. 

12.5. В случаите, предвидени в чл. 12.3, Управляващият орган може да изиска изцяло или 

частично възстановяване на вече изплатените суми от безвъзмездната финансова 

помощ. 

12.6. Преди по силата на разпоредбите на този член да прекрати договора/да се обърне към 

министъра на финансите за отменяне на заповедта, Управляващият орган има право 

да вземе предпазни мерки, които се изразяват в спиране на плащанията. 

12.7. Управляващият орган може да прекрати договора без предизвестие/да се обърне към 

министъра на финансите за отменяне на заповедта, ако в срок от 6 месеца след 

подписването на договора/издаването на заповедта не са направени никакви искания 

за плащания. 

 

Член 13 – Допустими разходи 

За да бъдат признати за допустими, разходите по проекта трябва да отговарят на 

изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване/Указанията за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да са в съответствие с 

разпоредбите на: 

 Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г.;  

 Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/05.07.2006 г.;  

 Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г.;  

 Постановление на Министерския съвет № 62/21.03.2007 г.;  

 Постановление на Министерския съвет № 231/20.09.2007 г.;  
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 При осъществяване на дейности по проекта при условията на финансиране по 

допълващ начин съгласно чл. 9 от ПМС № 231/20.09.2007 г. – Постановление 

на Министерския съвет № 236/27.09.2007 г.  

 

Член 14 – Плащания и верификация 

  

14.1. Управляващият орган извършва авансово плащане до 20% от сумата по чл. 3.3 от 

договора, след представяне на искане за плащане по образец (Приложение ІІІ). 

Управляващият орган извършва авансово плащане по сметка на Бенефициента 

(съответно залага лимит по десетразрядния код в СЕБРА в случаите на чл. 6.4.) в срок 

до 10 работни дни от датата на подаване на искането за авансово плащане от 

бенефициента при наличие на разполагаем лимит или след залагане на лимит по 

сметката на Управляващия орган от страна на дирекция „Национален фонд” в 

Министерството на финансите 

14.2. Управляващият орган извършва междинни и окончателни плащания на базата на 

действително извършени и платени разходи от бенефициента и след верифициране 

(проверка за съответствие и допустимост) на разходите. Стойността на одобрените за 

възстановяване от Управляващия орган разходи се превежда по сметката на 

Бенефициента (съответно се залага лимит по десетразрядния код в СЕБРА в случаите 

на чл. 6.4.) в срок до 10 работни дни от датата на верифициране на разходите при 

наличие на разполагаем лимит или след залагане на лимит по сметката на 

Управляващия орган от страна на дирекция „Национален фонд” в Министерството на 

финансите 

14.3.  Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърли 80% 

(осемдесет на сто) от размера на безвъзмездната финансова помощ, съгласно чл. 3.3. 

от договора. 

14.4. Общата сума, която Управляващият орган ще изплати на Бенефициента, не може да 

надвишава максималния размер на помощта, предвиден в чл. 3.3 от договора/т. 6 от 

заповедта.  

14.5. Сроковете за извършване на плащанията, предвидени в т. 14.1 и 14.2, изтичат в деня 

на заверяване на сметката на Бенефициента.  

14.6. Управляващият орган верифицира разходите в срок до 40 работни дни от получаване 

на искането за плащане от бенефициента. УО спира срока за верификация, като 

уведоми писмено бенефициента, че са необходими разяснения, корекции и/или 

допълнителна информация. След получаване на изисканите разяснения, корекции 

и/или допълнителна информация, срокът продължава да тече от деня, следващ деня, 
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на който е получена изисканата информация. В случаите, когато се извършват 

допълнителни проверки от УО (включително проверки на място), при които от 

бенефициента не се изискват допълнителни разяснения, корекции или допълнителна 

информация, срокът за верификация спира да тече до приключване на проверката, но 

не за повече от 10 работни дни, за което УО уведомява писмено бенефициента. В 

случай че за взимане на решение от страна на УО е необходимо становище от друг 

орган, срокът за взимане на решение се удължава с нормативно определения срок за 

издаване на съответния документ или до получаване на становището от съответния 

орган. При случаи на данни за нередности или установени нередности, УО спира 

срока за верификация и плащане до изясняване на обстоятелствата, свързани с 

нередността, за което писмено уведомява бенефициента. 

14.7. Верифициране на разходи за междинни плащания се извършва при наличие на 

извършени разходи по Проекта и след подаване на искане за плащане по образец 

(Приложение IІІ), както и представяне на Междинен технически доклад по образец 

(Приложение ІV) и на Финансов отчет по образец (Приложение VІІ). Собственият 

принос/публични средства на бенефициента се изчислява при верифициране на всяко 

искане за плащане като процент от общо верифицираните допустими разходи по 

проекта. 

14.8. Верифициране на разходи за окончателни плащания се извършва при наличие на 

извършени разходи по Проекта и след подаване на искане за плащане по образец 

(Приложение IІІ), както и представяне на Окончателен технически доклад по образец 

(Приложение VІ) и на Финансов отчет по образец (Приложение VІІ) в рамките на 

един месец след срока за изпълнение на проекта съгласно чл. 2 от договора. 

Окончателният размер на собствения принос/публични средства на бенефициента се 

изчислява при верифициране на окончателното искане за плащане като процент от 

общо верифицираните допустими разходи по проекта. Размерът на безвъзмездната 

финансова помощ се изчислява от Управляващия орган, като от общо 

верифицираните допустими разходи по проекта се приспадне собственият 

принос/публични средства на бенефициента, отпуснатите авансово и междинни 

плащания, и генерираните приходи при изпълнението на проекта. При окончателно 

плащане се извършва и проверка на процентните ограничения на отделните видове 

разходи за целия период на изпълнение на проекта (разходи за организация и 

управление, за информация и публичност, одит, разходи по правилата на ЕФРР и др.). 

14.9. УО не верифицира само разходи за организация и управление, когато в искането за 

плащане не са отчетени или не са верифицирани разходи за други дейности, 

доказващи напредъка по изпълнение на проекта.   

14.10.  Управляващият орган налага финансови корекции, съгласно Приложение ХV и 

Приложение ХVІ от договора/заповедта. 
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14.11.  При установено неизпълнение на задължението за устойчивост, предвидено в чл. 1, т. 

1.1 от настоящите общи условия, Управляващият орган може да наложи финансова 

корекция в размер от 2% до 5% от стойността на изплатената безвъзмездна финансова 

помощ по проекта.  

14.12. Управляващият орган уведомява писмено Бенефициента за верифицираните и 

неверифицираните разходи и посочва конкретните разходи и причините, поради 

които те не са верифицирани.  

14.13. Доклад за външен одит, изготвен от лицензиран одитор, се прилага към всяко искане 

за окончателно плащане в случай, че размерът на отпуснатата безвъзмездна 

финансова помощ надхвърля 200 000 лева. 

 14.7.1. За всяко искане за окончателно плащане одиторът проверява дали 

декларираните от Бенефициента разходи са действително направени, точни и 

допустими в съответствие с договора/заповедта, и изготвя одитен доклад.  

 14.7.2. Бенефициентът предоставя на одитора пълен достъп до документацията, 

съгласно чл. 15.3. 

14.14. Управляващият орган извършва плащанията в лева по банковата сметка на 

Бенефициента, посочена в чл. 6 от договора/т. 9 от заповедта и във формуляра за 

финансова идентификация, съгласно Приложение IІ към договора/заповедта, ако е 

приложимо. 

 Член 15 – Счетоводни отчети и технически и финансови проверки 

15.1. Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, 

отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за 

документация. Тази система може да е неразделна част от текущата счетоводна 

система на Бенефициента или допълнение към тази система. Счетоводните отчети и 

разходите, свързани с проекта, трябва да са в съответствие с изискванията на 

общностното и националното законодателство и да подлежат на ясно идентифициране 

(отделна счетоводна аналитичност) и проверка.  

15.2. Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в искането за плащане, 

финансовите отчети и техническите доклади (междинни и окончателен), предвидени в 

чл. 2, отговарят на тези в счетоводната система и са налични до изтичане на сроковете 

за съхранение на документацията. При подаване на искане за плащане, бенефициентът 

представя и извлечение от счетоводната си програма за разходите, включени в 

искането за плащане. 

15.3. Бенефициентът е длъжен да съхранява оригиналите на документите (технически и 

финансови), свързани с управлението на проекта в отделно досие. Документите в 

досието трябва да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а 
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Бенефициентът следва да уведоми Управляващия орган за точното им 

местонахождение. При наличие на партньори, партньорите съхраняват оригиналите 

на всички документи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, за които са 

отговорни в досие по проекта. Бенефициентът съхранява в досието заверени от 

партньорите копия на тези документи. 

15.4. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, е 3 

г. след закриването на оперативната програма или за период от 3 г. след годината, 

през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на 

съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия. 

15.5. Бенефициентът е длъжен да оказва съдействие на Управляващия орган, националните 

и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на 

Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, на Българския съвет за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности 

(AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на 

техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство 

за извършване на проверки, инспекции, одит и др. Бенефициентът/партньорът 

осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с 

финансово-техническото управление на проекта.  

Член 16 – Нередности по Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз 

16.1. Бенефициентът се задължава да следи за нередности при изпълнение на проекта. Под 

„нередност” следва да се разбира всяко нарушение на разпоредба на общностното 

право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което 

има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на 

Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет. По настоящия 

договор/настоящата заповед икономически оператори са Бенефициентът, неговите 

партньори и всички негови изпълнители. 

16.2. В случай на нередности, допуснати и/или извършени от Бенефициента по проекта, той 

носи отговорност за възстановяването на точния размер на причинените вреди.  

16.3. Управляващият орган има право да поиска от Бенефициента възстановяване на 

неправомерно получени суми, следствие от допуснатата нередност, при условията на 

чл. 18.  

Член 17 – Двойно финансиране 

17.1. Бенефициентът се задължава да не допуска двойно финансиране на дейности по 

проекта от други финансови инструменти на Европейския съюз или други донорски 

програми. 
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17.2. В случай на двойно финансиране, Бенефициентът уведомява незабавно Управляващия 

орган. Той не представя искане за плащане за тази дейност или възстановява 

неправомерно получените суми по отношение на тази дейност в срок от 14 дни от 

датата на уведомяване на Управляващия орган. 

17.3. В случай, че Управляващият орган установи по безспорен начин (включително при 

проверка на място) наличието на двойно финансиране за дейност по проект на 

Бенефициента, той изисква от Бенефициента преустановяване на дейността и/или 

възстановяване на неправомерно получените суми при условията на чл. 18. 

Член 18 – Възстановяване 

18.1. В случаи на финансови корекции от страна на УО преди изплащане на безвъзмездната 

финансова помощ по тях на бенефициента, Управляващият орган прихваща 

стойността на финансовата корекция при верифицикация на разходите по договора с 

изпълнителя, върху който е наложена корекцията. В случай, че настоящата сума по 

договора с изпълнителя не покрива изцяло стойността на финансовата корекция, 

Управляващият орган прихваща сумата при следваща верификация на разходите по 

договора с изплнителя, върху който е наложена финансова корекция.  

18.2. В случаи на финансови корекции от страна на УО, на несертифицирани от СО 

разходи, при прекратяване на договор, при неизпълнение на договора от страна на 

бенефициента и на установени нередности след изплащане на безвъзмездната 

финансова помощ по тях на бенефициента, Управляващият орган има право да 

извърши прихващане на съответните суми от следващото плащане към Бенефициента. 

В случай, че последващите плащания не покриват изцяло неправомерно получените 

средства, Управляващият орган уведомява Бенефициента за дължимата сума и 

предоставя данни за банкова сметка. Средствата следва да бъдат преведени в срок от 

14 дни, считано от датата на уведомяването. В случай че Бенефициентът не 

възстанови дължимите суми в срока за доброволно възстановяване, Управляващият 

орган уведомява Националната агенция за приходите. 

18.3. След изтичане на срока за доброволно възстановяване, бенефициента дължи лихва, 

изчислена в процент, равняващ се на основния лихвен процент на Българската 

народна банка за периода плюс 10 пункта.  

18.4.     Начислените лихви по банкови сметки се възстановяват на Управляващия орган по 

сметка: Министерство на финансите – ОПАК, IBAN BG25 BNBG 9661 3200 1975 01, 

BIC BNBGBGSD в БНБ. 

18.5. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Управляващия орган, са 

изцяло за сметка на Бенефициента. 

Член 19 – Задължения на бенефициента при провеждане и възлагане на обществени поръчки 

във връзка с изпълнението на проекта 
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19.1. Бенефициентът се задължава да спазва изискванията на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и правилника за прилагането му в случаите, когато се явява 

възложител по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП. В останалите случаи 

Бенефициентът прилага Постановление на Министерския съвет № 55/12.03.2007 г. за 

условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на 

договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския 

съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.  

19.2.  Управляващият орган налага финансови корекции при спазване на Методологията за 

определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с 

изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС № 134/05.07.2010 г. 

(Приложение ХV). При налагане на финансови корекции поради пропуски в 

провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки размерът на 

безвъзмездната финансова помощ по настоящия проект се коригира в счетоводната 

система на УО на ОПАК с размера на наложената корекция, както и с преизчисления 

размер на финансовата корекция съобразно окончателната стойност на реално 

отчетените от Бенефициента и верифицирани от УО допустими разходи, изчислени 

при верификацията на окончателното искане за плащане по проекта. 

19.3.  Бенефициентът се задължава да спазва следните изисквания за избягване на конфликт 

на интереси при изпълнението на дейностите на проекта, и възлагането им на външен 

изпълнител/и (физически и юридически лица), а именно: 

            19.3.1 Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да не се 

представлява от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган или което през последната една година, считано от датата на 

подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган. 

 19.3.2 Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да няма 

сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни 

функции с лице работещо по трудово или служебно правоотношение в Управляващия 

орган или което през последната една година, считано от датата на подаване на 

офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган 

            19.3.3 Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия 

орган, или което през последната една година, считано от датата на подаване на 

офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган, не може да притежава дялове от капитала на участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК. 
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 19.3.4 Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да не е сключил 

договор за консултантски услуги с лице, работещо  на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган, или което през последната една година, 

считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово 

или служебно правоотношение в Управляващия орган. 

19.4.    Бенефициентът се задължава да осигури спазване на изискванията, посочени в т. 20.1., 

20.2. и 20.3 на настоящите общи условия. При установяване на нарушения на тези 

задължения при направени проверки, Управляващия орган има право да прекрати 

едностранно сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 

да поиска възстановяване на средствата, получени по посочения договор  

19.5. Бенефициентът прекратява едностранно сключен договор за възлагане на обществена 

поръчка съгласно изискванията на ЗОП, в случаите, в които: 

 изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни 

или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение 

в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й, 

 изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово 

или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и 

една година след напускането й. 

Член 20 – Приложим закон и уреждане на спорове 

20.1. По отношение на неуредените въпроси от настоящия договор/настоящата заповед се 

прилага общностното законодателство и законодателството на Република България. 

20.2. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на  

възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а когато това се окаже 

невъзможно, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.   

 

 

 


