
 

 

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 
 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, 

съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Българския червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган. 

  

 

Д О Г О В О Р №..................... 
 

Днес ,........................................2018 г. в гр. София се сключи настоящия договор между: 
 

1. Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ“, рег. по ф.д. №24766/92 г. по описа на 

СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Джеймс Баучер” №76, ИН по ДДС 

BG 000703415, ЕИК в Булстат 000703415, представляван от Генералния директор д-р София 

Стоименова, Пълномощно  с Рег.№245/04.01.2018 г. на нотариус Маргарита Шамлиян, 

вписана в Камарата на нотариусите под №042, наричан по нататък – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна  

  и 

2.  ………………………………………, БУЛСТАТ/ЕИК ………………………със седалище и 

адрес на управление гр. ………………….., бул/ул. ……………... № …….., представляван 

от…………………………… ЕГН/ЛНЧ ……………………….., постоянен адрес: обл. 

………….., гр. ……………, общ. ………………., ул. ……………………………, наричан по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. 
 

Страните се споразумяха за следното:  
 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. В изпълнение на проект „Помощ за интеграция” по схема  за безвъзмездна финансова 

помощ BG65AMNP001-2.004 финансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 

договор № 812108-75/11.10.2017 г. между Българския Червен кръст и Министерството на 

вътрешните работи на Република България,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 

приема: 

(1) Да предоставя консултации по ОП………………. по най-малко следните въпроси:  

…………………………………………………….. 

(2) Да консултира не по-малко от ……………. ГТС търсещи международна закрила 

(ЛТМЗ) или получили международна закрила (ЛПМЗ) за целия срок на изпълнение на 

настоящия договор; 

(3) Да консултира не по-малко от ……………. ГТС търсещи международна закрила 

(ЛТМЗ) или получили международна закрила (ЛПМЗ) в рамките на всяко тримесечие 

от срока на изпълнение на настоящия договор. 

 

Чл.2. За изпълнението на дейностите по чл.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще ангажира следните 

експерти: 

1. ………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ……………………….., л.к. № 

………………, изд. на …………………. г. от МВР ………………, постоянен адрес: обл. 

………….., гр. ……………, общ. ………………., ул. ……………………………. 

 

2. ………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ……………………….., л.к. № 

………………, изд. на …………………. г. от МВР ………………, постоянен адрес: обл. 

………….., гр. ……………, общ. ………………., ул. ……………………………. 

3. ………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ……………………….., л.к. № 

………………, изд. на …………………. г. от МВР ………………, постоянен адрес: обл. 

………….., гр. ……………, общ. ………………., ул. ……………………………. 
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II.СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл.3.  Срок на договора:  …………..2018 г. - 10.10.2020 г. 
 

        III.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 

Чл. 4. Възнаграждението, дължимо на Изпълнителя е в размер на ………….. лева 

/………………………………../ на час, но не повече от …………… 

/………………………………../ лева за целия срок на изпълнение на настоящия договор. 

 

Чл. 5. (1) Възнаграждението се изплаща на Изпълнителя  на месечна база след представяне на 

писмен отчет, одобрен от ръководителя на проекта и приемане на извършената работа 

удостоверено със съответните одобрени по проекта документи – формуляр за отработено 

време, формуляри за оказани консултации, формуляри за оказано съдействие при 

медицински/социални услуги, обобщена месечна справка за извършена работа и съответните 

приложения към тях за работата извършена от последното отчитане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по 

банков път: 

Банка: ………………………………. 

IBAN: ………………………………  

BIC: ………………………………… 

 

(2) При забавено, некачествено или несъответстващо на изискванията на Възложителя 

изпълнение на задълженията на Изпълнителя, същият дължи връщане на получената сума. 

 

Чл. 6. Сумата на договора по чл.4. е крайна и включва всички данъци, такси и осигуровки. 
 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

 

Чл.7. Изпълнителят се задължава да извърши задачите по чл.1 от настоящия договор 

качествено и в срок. 

Чл. 8.  Изпълнителят има право на уговореното в чл.4 възнаграждение. 

Чл. 9. Изпълнителят има право на всякаква информация във връзка с качественото       

изпълнение на възложените задачи. 

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин    

информацията, станала му известна във връзка и по повод изпълнението на този договор.  

(2) Всяка информация, която стане достояние на Изпълнителя във връзка с този договор се 

смята за строго поверителна. Изпълнителят не може да предоставя такава информация, на 

което и да било трето лице, без предварително писмено одобрение на БЧК. Изпълнителят е 

длъжен да спазва конфиденциалност във връзка с всички поверително предоставени 

документи, информация или други материали в рамките на минималния период, предвиден 

съгласно Регламент за изпълнение (ЕК) № 2015/840. 

(3) Изпълнителят трябва да спазва политиките за поверителност, обработка и съхранение на 

лични данни на БЧК за защита на личните данни в случаите, когато събира, получава, ползва, 
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прехвърля или съхранява каквито и да е лични данни, свързани с изпълнението на 

този договор. 

 

(4) Тези задължения остават в сила и след изтичането на срока или прекратяването на този 

договор. 

Чл. 11. (1) Изпълнителят декларира, ангажира се и гарантира, че както той, така и неговия 

персонал от всякакъв тип, лицата на управленски позиции, съдружници, подизпълнители и 

помощници (оттук нататък събирателно наричани „Персонал”) са запознати с и напълно 

спазват действащото антикорупционно законодателство и законодателството срещу 

подкупите във всеки един момент. 

(2) Изпълнителят се задължава да не извършва, пряко или косвено, каквито и да било 

действия, които могат да доведат до нарушаване на горепосоченото законодателство и е 

длъжен да уведоми Възложителя незабавно след като той или неговия Персонал узнае/-ят за 

такива нарушения. 

(3) Освен това, Изпълнителят декларира, ангажира се и гарантира, че никаква ситуация на 

конфликт на интереси, засягаща по някакъв начин сключването на този договор, не е 

възниквала, било за същия, било за неговия Персонал. 

Чл. 12. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за визуална идентификация, 

информация и публичност в съответствие с приложимите правила за информиране и 

публичност, предвидени в чл.2 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1048/2014 НА 

КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерките за информиране на 

бенефициерите съгласно Регламент (ЕС) №514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на общи разпоредби на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на 

инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването 

и борбата с престъпността и управлението на кризи и РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 

№1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики 

на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) №514/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби на фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското 

сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. 

Чл. 13. Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Отговорния орган, 

националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на Европейските общности –Република България и външните 

одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и  да извършат пълен 

одит , ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни 

документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. 

Такива могат да бъдат извършвани до 4 (четири) години след отчитане на окончателното 

плащане на Отговорния орган по договора за БФП пред ЕК. 

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на 

настоящия договор до 4 (четири) години след отчитане на окончателното плащане на 

Отговорния орган по договора за БФП пред ЕК. 

Чл. 15. При установяване от компетентния орган на нередност и/или при налагане на 

финансова корекция, в следствие на действие или бездействие на Изпълнителя, същият дължи 

неустойка до размера на нередността/корекцията. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

 

Чл. 16. Възложителят се задължава да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за 

извършване на работата по чл.1. 

Чл. 17. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение. 
 

 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Чл. 18. Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл.2 или с извършване на 

възложената работа, както и с едностранно едномесечно писмено предизвестие от всяка от 

страните по договора. 

Чл. 19. Страните по настоящия договор могат да го променят и/или допълват по взаимно 

съгласие. 

Чл. 20. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно 

изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по общия 

гражданско-правен път. 

Чл. 21. Изпълнителят може да използва официалното лого и име на БЧК само във връзка с 

услугите предмет на настоящия договор и при наличието на предварително писмено 

одобрение от страна на БЧК. 

Чл. 22.  За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в България 

законодателство.  

Чл. 23. Приложения 

 

1. Оферта на изпълнителя и нейните приложения. 

 

В проектното предложение са заложени НЕДОПУСТИМИ разходи - дейност 7. НЯМА 

логическа връзка между описанието на дейностите - напр. дейност 3 "Планираните средства за 

изпълнение да дейността са както следва: 29 000лв. включващи всички раздели от 

проучванията и анализите, включително и проведените мероприятия- обменни пътувания и 

работни срещи.  

За изпълнението на проекта ще бъде закупена мобилна презентационна техника /2 бр. 

преносим компютър,  2 бр. стойка за презентации,  на обща стойност 5 031,44 лв. Планираните 

средства за дейността са заложени в Раздел I РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, т. 4.1. 

Разходи за закупуване на оборудване Раздел IV. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, 

т.5.1 Разходи за закупуване на нематериални активи " не става ясно действително включени 

ли са разходите за пътувания или не са, както и евентуално къде са включени. Не са добавени 

нови редове. Заложените ограничения са спазени.  

Този договор е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

   д-р София Стоименова    ………………………. 

 

 

 


