Приложение № 3.2.

ДОГОВОР
Днес,...................................., в гр. …...………..., между:
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЧАР-ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ-БУРГАС" със седалище и адрес на управление: България, град Бургас
- 8000, обл. Бургас, бул. "Александър Батенберг" № 8, ЕИК 176813178, представлявано
от Красимира Василева Ятакчиева - Управител, наречена за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
...............................................,
със
седалище
и
адрес
на
управление..................................................................,
ЕИК
..........................................,
представлявано от........................................................... - ..............................., наричано подолу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
по реда на чл. 51 от ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 160 от 1 юли 2016 г.,
във връзка с Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №
МДР-ИП-01-62/26.04.2021 г. и Допълнително споразумение № МДР-ИП-0162/02.03.2022 г. по проект № BG14MFOP001-1.014-0009, финансиран в рамките на
Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.014 - „Опазване и възстановяване на
морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките
на устойчивите риболовни дейности“ по Програмата за морско дело и рибарство 20142020 г.
и в изпълнение на Решение № …../………… г. на представляващия СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЧАР-ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ-БУРГАС"

за определяне на изпълнител по процедура „Избор с публична покана“ по чл. 50, ал. 1
от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет: „Почистване на твърди отпадъци
от крайбрежната част на морето в района на община Несебър“ и Протокол №
................./............ г. за класиране на офертите и определяне на изпълнител по
процедура „Избор с публична покана“ по чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС
160/01.07.2016 г. се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
„Почистване на твърди отпадъци от крайбрежната част на морето в района на
община Несебър“, като организира и проведе необходимия брой експедиции за
извършване на реални действия по отстраняване и почистване на морското дъно и
морската повърхност от изгубени и/или изоставени морски технически съоръжения,
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свързани с риболовните практики в региона, както и други отпадъци, генерирани
вследствие от човешката дейност.
Изпълнението на поръчката следва да бъде извършено посредством участие на 2-ма
водолази, снабдени с екипировка и оборудване за извършване на водолазна дейност и 3
(три) кораба в сегмента до 10 метра, и 1 (един) кораб в сегмента до 18 метра – снабден
със съоръжение за изтегляне на борда.
В почистването ще бъдат включени 4 (четири) кораба, включително 4 (четирима)
рибари, със съответните валидни разрешителни, съгласно член 17 от Закона за
рибарството и аквакултурите.
Екипът на Изпълнителя трябва да събере най-малко 5 /пет/ тона от целевите отпадъци и
в присъствието на представител на Възложителя да ги предаде на Депо за отпадъци,
находящо се в област Бургас.
Изпълнението на поръчката следва да бъде извършено съгласно Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 2.1. и Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1, които стават неразделна част от този договор. В
срок от 10 дни преди извършване на дейностите, Изпълнителят представя график за
изпълнение на дейностите, който се приема от Възложителя.
(2) Място за изпълнение на договора: Акваторията на Черно море - крайбрежната част
на морето в района на община Несебър.
II. СРОК
Чл. 2 . ( 1 ) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейността в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни от
влизане в сила на договора, според график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) За изпълнение на услугата по чл. 1, ал. 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ крайна цена в размер на …………… /словом лева/ без
ДДС, представляваща ……………… лв. /словом/ с ДДС, която цена включва всички
разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
(2) Цената по ал. 1 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път в български лева,
както следва:
- Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора – в
срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на сключване на договора, след
представяне на оригинална фактура за аванса.
- Окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет процента) в срок до 30 /тридесет/
работни дни от представяне на двустранно подписан от страните констативен протокол
по чл. 6, ал. 3 и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.
(3) Във фактурата, която Изпълнителят издава във връзка с изпълнение на договора
следва да бъде указано, че "разходът се извършва по проект: „Подобряване на
морската среда в акваторията на Несебърския залив“ № BG14MFOP001-1.014-0009,
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Договор № МДР ИП-01-62/26.04.2021 г. финансиран по Програма за морско дело и
рибарство 2014-2020."
(4) Плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN……………………………...
BIC.............................................
БАНКА......................................
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да спазва условията по раздели III, IV, V, VI, XI и XIV от Общи условия към
административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на
морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките
на устойчивите риболовни дейности” (Приложение № 3.1 - неразделна част от към
настоящия договор).
2. Да изпълни услугата с грижата на добрия търговец, пълно, точно, качествено, в срок
и при спазване на договорените условия;
3. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за
извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията на
общностното и националното законодателство, която да подлежи на точно
идентифициране и проверка;
4. Да оказва съдействие на Управляващия орган, националните и европейските съдебни
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), извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи
от общностното и националното законодателство за извършване на проверки,
инспекции, одит и др.;
5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от
съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. Да разреши на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и
Европейската сметна палата да проверяват чрез изследване на документите или чрез
инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е
необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които
имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в
срок до три години след приключването на оперативната програма.
7. Да разрешава на Службата за борба с измамите да осъществява проверки и
инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в правото на
Европейския съюз или европейското законодателство за защита на финансовите
интереси на Европейските общности срещу измама и други нарушения.
8. Да гарантира, че правата на Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите и Европейската сметна палата да осъществяват одити и проверки ще се
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прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение
на всеки подизпълнител, ако има такъв.
9. Да носи пълната отговорност за качественото изпълнение на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
услугата;
2. При пълно, точно и в уговорените срокове изпълнение да иска приемане на услугата
чрез определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;
3. При пълно, точно и в уговорените срокове изпълнение да получи от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената услуга, съгласно чл. 3
от настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата му изходна информация
2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на
договора;
3. При пълно, точно и в уговорените срокове изпълнение да приеме от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената услуга;
4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнената
услуга съгласно чл. 3 от настоящия договор;
5. Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни услугата в срок и без отклонения;
2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за изпълнение на
услугата, да откаже приемането на част или цялата услуга, както и да откаже да
заплати съответното възнаграждение.
VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 6. (1) В срок до 30 /тридесет/ календарни дни и след изпълнение на възложената
дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя с приемо-предавателен протокол или по e-mail
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и проект на отчет, в който описва извършената услуга, съгласно
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в
Техническата спецификация
(Приложение № 2.1.).
(2) В срок до 5 /пет/ работни дни от представянето на отчета ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
длъжен да го одобри или да даде указания за неговата промяна.
(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри доклада в срока по ал. 2 се съставя
констативен протокол за качественото изпълнение на услугата, който се подписва от
оторизираните представители на страните по договора.
(4) В случай на забележки същите се отразяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и се
предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по пощата, на ръка срещу подпис или по e-mail в срока
по ал. 2.
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(5) При забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок
до 5 /пет/ работни дни от получаването им да коригира отчета съобразно забележките
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да го представи за одобрение с приемо-предавателен протокол
или по e-mail.
(6) Страните определят оторизирани лица по договора, които да осъществяват
писмената комуникация с ответната страна и да подписват протоколите по настоящия
договор, както следва:
1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от:
Име: КРАСИМИРА ЯТАКЧИЕВА, тел. 0887446454, e-mail: char.burgas@abv.bg
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от:
име, тел. , e-mail:
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 7. (1) Настоящият договор се прекратява:
1.с изпълнение на всички задължения на страните;
2.по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3.при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати действието на
договора чрез 7-дневно писмено предизвестие в следните случаи:
1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши част или цялата услуга по чл.1, ал. 1 в сроковете,
договорени между страните.
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без
предизвестие, поради виновно неизпълнение на всяко едно задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
обезщетения, неустойки и/или пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно и без предизвестие, с
писмено известие, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 8. (1) За обезпечаване на доброто изпълнение на настоящия договор, преди
подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в
размер на 1 % (един процент) от крайната стойност без ДДС по чл. 3, ал. 1. Гаранцията
се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
безусловна и неотменима банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията по ал. 1 следва да е със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след
изтичане срока на договора по чл. 2, ал. 2.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок до 30 /тридесет/ дни,
след подписване на протокола по чл. 6, ал. 3.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията по ал. 1 частично или изцяло в
случаите на неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
настоящия договор (вкл. непълно, неточно или забавено изпълнение), включително
размера на начислените неустойки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията
до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до
размера на начислените санкции и/или неустойки, без това да го лишава от правото да
търси обезщетение за претърпени вреди.
(5) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, сумата от гаранцията за
изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в срока на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията и в случаите,
при които поради виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора. Гаранцията се освобождава след уреждане на
всички претенции между страните.
(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по
тях, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за целия период на
действие на настоящия договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) В случай че банката, издала гаранция, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в
неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да
заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5
(пет) работни дни от направеното искане, нова гаранция.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
IX.НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши услугата в уговорения в чл. 2, ал.
2 срок, същият дължи неустойка в размер на 5 % от общата стойност на договора за
всеки просрочен ден, но не повече от 20 %.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни услугата, без да отговаря на изискванията
на Приложение № 1 и 2 и в уговорения в чл. 6, ал. 5 срок не я коригира, същият дължи
неустойка в размер на 20 % върху стойността на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените по този раздел неустойки от
всяко дължимо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или от гаранцията за изпълнение.
(4) При забава в срока за плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1
% от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от
крайната стойност.
(5) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
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Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 10. (1) Настъпваното на непредвидено обстоятелство по смисъла на § 2, т. 27 от
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки не освобождава
страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди
настъпване на събитието.
(2) Страната, която е засегната от непредвидено обстоятелство е длъжна незабавно,
считано от узнаване на събитието писмено да уведоми другата страна за
непредвиденото обстоятелство. Уведомлението задължително съдържа информация за
– настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията й, за степента,
до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията; причините за
събитието, предполагаемият период на действие и преустановяване на непредвиденото
обстоятелство и евентуалните последствия от него за изпълнението на този договор.
(3) В случай, че страната, засегната от непредвиденото обстоятелство не изпрати
никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма
право да иска удължаване на срока за изпълнение на задължението.
(4) От датата на настъпването на непредвиденото обстоятелство до датата на
преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими
действия, за да избегнат, ограничат или смекчат въздействието на непредвиденото
обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този договор, които
не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.
XI. ЕКИП ОТ ВОДОЛАЗИ
Чл. 11 (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
осигурява екип от технически лица - 2-ма водолази, които да притежават
документ/сертификат за водолазна правоспособност по стандартите на CMAS, PADI
или SSI или еквивалент, удостоверяващ това обстоятелство.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като
водолази, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(3) В случаите по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено
уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на водолаз. С
уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага водолаз, който да замени досегашния
водолаз, като посочва квалификацията и прилага доказателства за това. Новият водолаз
трябва да притежава еквивалентна квалификация като тази на заменения водолаз.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже
предложения водолаз. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме
предложения водолаз, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг водолаз с ново уведомление,
което съдържа информацията и доказателствата по ал. 3.
(5) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на водолаз са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) В случай, че даден водолаз не е сменен незабавно и е минал период от време, преди
новият водолаз да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен водолаз до идването на новия водолаз, или да
предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този водолаз.
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XII. ЕКИП ОТ РИБАРИ
Чл. 12 (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
осигурява екип от технически лица - 4 (четирима) рибари /екипаж на 4-те кораба,
описани в т.2/, които ще извършват събирането на отпадъци и които следва да
представят валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за право на
извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав, съгласно член 17 от
Закона за рибарството и аквакултурите.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като
рибари, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(3) В случаите по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено
уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на рибар. С уведомлението
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага рибар, който да замени досегашния рибар, като новият
рибар трябва да притежава Разрешително за стопански риболов, съгласно член 17 от
Закона за рибарството и аквакултурите.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже
предложения рибар. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения
рибар, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг рибар с ново уведомление, което съдържа
информацията и доказателствата по ал. 3.
(5) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на рибар са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) В случай, че даден рибар не е сменен незабавно и е минал период от време, преди
новият рибар да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен рибар до идването на новия рибар, или да
предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този рибар.
XIII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И СВЪРЗАНОСТ
Чл. 13 (1). Страните по договора се задължават да предприемат всички необходими
мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по
смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведомят
незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да
предизвика подобен конфликт или свързаност. При изпълнение на договора, страните
нямат право да сключват договори с лица, с които са свързани по смисъла на § 1. от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на конфликт на
интереси.
Страните по договора могат да сключват трудови/граждански договори с лица по § 1, ал.
1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на изискванията на
заеманата длъжност, като същите бъдат представени за изричното одобрение на
Управляващия орган преди/след сключването на договора, придружени от мотивирана
обосновка за необходимостта от това.
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(2) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение
на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради
причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или
националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които
то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/ 2012 г., както
и по смисъла на Законa за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато:
а) 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 докато заема съответната длъжност и една
година след напускането й;
б) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган докато заема
съответната длъжност и една година след напускането й е придобило дялове или акции
от капитала на бенефициент по Оперативна програма „Програма за морско дело и
рибарство 2014-2020“.
в) Бенефициент сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или
служебно правоотношение в Управляващия орган докато заема съответната длъжност и
една година след напускането й.
(3) При възлагане изпълнението на дейности по проекта на външни изпълнители,
Възложителя следва да спазва следните изисквания:
а) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за
възлагане, участникът в процедура за възлагане да не се представлява от лице на трудово
или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната
длъжност и една година след напускането й;
б) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за
възлагане, участникът да няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на
ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в
Управляващия орган или докато заема съответната длъжност и една година след
напускането й;
в) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура по
възлагане, лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган,
докато заема съответната длъжност и една година след напускането й не следва да
притежава дялове или акции от капитала на участника в процедурата, при изпълнение на
дейности по проект, съфинансиран по Оперативна програма „Програма за морско дело и
рибарство 2014-2020“;
г) Към датата на подаване на офертата от съответния участник в процедура за
възлагане, участникът да няма сключен договор за консултантски услуги с лице на
трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната
длъжност и една година след напускането й.
(4) Възложителят се задължава да осигури спазване на всички изисквания, посочени в
чл. 24, ал. (2) и (3), като Управляващият орган има право да извършва проверки по
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изпълнение на задълженията на бенефициентите. При установяване на нарушения на
тези задължения, Управляващият орган има право да прекрати едностранно сключения
договор за безвъзмездна финансова помощ и да поиска възстановяване на средствата по
договора.
XІV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Чл. 14. (1) Страните по договора се задължават да запазят поверителността на всички
предоставени документи, информация или други материали, до 5 (пет) години след
извършване на окончателното плащане по АДБФП. Европейската комисия и
Европейската сметна палата имат право на достъп до всички документи, предоставени на
лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.
(2) Страните дават съгласието си Управляващия орган, ДФЗ-РА, националните
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват техните наименования
и адреси, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ,
максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на допустимите
разходи по проекта, съгласно предвиденото в чл. 2 от АДБФП.
XV. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Чл. 15. (1) Страните се задължават да уведомяват обществеността за целта на настоящия
договор и за подкрепата от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Предприетите за тази цел мерки
трябва да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация,
предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета и в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата
за информация и комуникация 2014-2020.
(2) При всички мерки за информация и комуникация, предприемани от бенефициента, се
предоставя информация за подкрепата, чрез поставяне на:
а) емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики,
предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията;
б) посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд за морско дело и
рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.
(3) Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които
бенефициента трябва да прилага при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се
съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет
страницата-http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/natzionalnakomunikatzionna-strategiya. На същата страница могат да бъдат намерени и векторните
варианти на логото на ПМДР.
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XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 16. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен по изключение,
в случаите по чл. 10 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.
Чл. 17. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с
изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са
валидни, ако са подписани от упълномощените лица.
(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с
настоящия договор се смятат:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Адрес:
e-mail:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Адрес: град Бургас - 8000, обл. Бургас,
бул. "Александър Батенберг" № 8
e-mail: char.burgas@abv.bg

(3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да
уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята:
1.
датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението
2.
датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по
пощата;
3.
датата на изпращане – при изпращане по e-mail
Чл. 18. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до неговото
тълкуване, попълване на празноти, недействителност, изпълнение и прекратяване,
както и приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани
от Арбитражния съд при Европейска институция по медиация и арбитраж – гр. София,
съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
..........................................
/име и фамилия/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
...........................................
/име и фамилия/

/................................./
/подпис и печат/

/…………………………../
/подпис и печат/
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