ДОГОВОР (проект)
BG16RFOP002-1.005-0256-C01/Se-2
Днес, ………………. г., в гр. София, на основание чл. 10, ал. 1 от ПМС 160/2016 г. се сключи
настоящият договор между страните:
1. АЙСИДЖЕН ООД, ЕИК 123503218, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164,
район Лозенец, ул. „Проф. Хараламби Тачев“ № 16, представлявано от Петя Любомирова
Гърбева, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една
страна и
2. ………………………………., ЕИК …………………, със седалище и адрес на управление:
……………………………, представлявано от …………………….., в качеството му/ѝ на
Управител, наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
в изпълнение на Протокол № ………, утвърден на …………………. г. за определяне на
изпълнител, като страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: „Услуги
по извършване на тестове и анализ за установяване на информационната сигурност на
прототипа на иновационната платформа "Моите гаранции"“.
(2) Услугата, предмет на настоящия договор, включва всички необходими дейности по
извършване на тестове и анализ за установяване на информационната сигурност на прототипа
на иновационната платформа "Моите гаранции" и изготвяне на доклад за резултатите от
изпълнението, съдържащ оценка на риска, описващ източниците и уязвимостите, както и
препоръчителни методи за имплементация, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в
Техническото задание (Приложение 2) и предложението на Изпълнителя, посочено в неговата
оферта (Приложение 1).
II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Стойността на договора е: …………….. (с думи) лева без ДДС или ……………… (с
думи ) лева с ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя (Приложение 1).
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(2) Договорената стойност по ал. 1 е окончателна и включва всички разходи на Изпълнителя по
изпълнение на договора.
(3) В цената по ал.1 са включени и разходите, които Изпълнителя трябва да направи за да
възпроизведе средата, в която функционира прототипа на платформата и самостоятелно да
разгърне за тестове и анализи приложението от предоставения сорс код.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Договорените плащания по настоящия договор се извършват след представяне на
фактура, в която следва да присъства следния текст „Разходът за платеца е по проект за
безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP002-1.005-0256-C01 „Разработване на
прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда“;
(2) Всички плащания се извършват по банков път в евро или лева. Преизчисляването ще се
извършва по фиксирания курс на БНБ 1 евро = 1, 9558 лева;
Чл. 4. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение по следната
схема:
1. Първо плащане в размер на 50 % от стойността на сключения договор, платимо в срок
от 10 дни от сключването на договора при кумулативно изпълнени следните условия:
 Подписване на договора;
 Издаване на фактура от изпълнителя;
2. Второ плащане в размер на 50 % от стойността на сключения договор, платимо в срок
от 10 дни при кумулативно изпълнени следните условия:
 Изготвен и представен от Изпълнителя доклад за резултатите от изпълнението на
услугата;
 Издаване на фактура от изпълнителя;
 Подписване на приемо-предавателен протокол за извършена услуга.
(2) Всяко от плащанията по този договор се извършва чрез банков превод, по следната банкова
сметка на Изпълнителя:
Банка: ..............................................................
BIC: ..............................................................
IBAN (BGN или EURO): ..............................................................
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IV. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. Резултатите от услугите по чл.1, ал.1, Изпълнителят следва да предаде в офиса на
Възложителя, намиращ се на адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Проф. Хараламби Тачев“ №
16.
Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение е: 2 месеца, считано от датата на подписване на настоящия
договор.
(2) Когато изпълнението на договора е отложено поради непреодолима сила по смисъла на чл.18,
ал. 1, срокът по ал. 1 се удължава с периода на прекъсването му.
(3) За приемане изпълнението услугите следва да бъде подписан приемо-предавателен протокол
по образец на финансиращата програма.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. Възложителят има право:
1. Да приеме извършените услуги, ако те съответстват по обем и качество на неговите
изисквания;
2. Да не приеме извършените услуги, ако те не съответстват по обем и качество на неговите
изисквания и това обстоятелство не може да бъде коригирано в съответствие с
указанията му;
3. Да извършва проверки на Изпълнителя, свързани с изпълнението предмета на настоящия
договор.
4. Писмено да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия за
решаването на възникналите в хода на изпълнението на обекта на поръчката проблеми;
5. Да откаже приемането на услугите или на определена част от тях, както и да откаже да
заплати съответното възнаграждение, когато Изпълнителят се е отклонил от
изискванията за изпълнение предмета на настоящия договор и докато Изпълнителят не
изпълни своите задължения съгласно договора.
Чл. 8. Възложителят се задължава:
1. Да изплати на Изпълнителя сумата, съгласно условията и сроковете определени в
настоящия договор, в случай че приеме извършените услуги.
2. Да информира Изпълнителя за всички пречки, възникнали в хода на изпълнението
на работните задачи.
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3.

Да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълнение на работите по настоящия
договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. Изпълнителят има право:
1. Да получи договорената по настоящия договор сума, в случай че е изпълнил своите
ангажименти по този договор.
2. Да получава съдействие и информация от Възложителя при извършване на
работите, предмет на този договор.
3. Да изисква от Възложителя приемането на извършените работи, съгласно условията
и сроковете на този договор.
Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Да осигури качество на услугите, отговарящо на съответните стандарти, нормативи
и технически показатели;
Да не използва предоставения му сорс код на платформата, изцяло или части от него,
както и идеи и иновации произтичащи от този код, за цели, различни от предмета на
настоящия договор;
Да информира своевременно Възложителя за всички потенциални проблеми, които
биха могли да възникнат в хода на работите, както и да предлага мерки за тяхното
решаване.
Да уведоми своевременно Възложителя за прекъсване изпълнението на договора
при настъпване на непреодолима сила.
Да изготвя и представя в изискуемия срок всички документи свързани с
изпълнението на Етап 1 – Тестове и анализи, посочени в Техническото задание
(Приложение 2), за съгласуване и/или одобрение от Възложителя;
Да изготви и представи за одобрение от Възложителя Доклад за резултатите от
изпълнението на услугите, съгласно Етап 2, описан в Техническото задание
(Приложение 2);
Да изготви и представи за одобрение Протокол за приемане на приключените
дейности по изпълнението на поръчката;
Да спазва условията по членовете 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14, във връзка с чл. 1.8 от
Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 договори за безвъзмездна финансова помощ.
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VII.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 11. (1) Извършените работи по договора се приемат от Управителя на Възложителя или
изрично упълномощен от него представител.
(2) Представляващите Възложителя и Изпълнителя подписват протокол по образец, с който
удостоверява приемането на извършените работи.
(3) Възложителят може да откаже приемането на извършените работи, когато аргументирано
докаже частично или лошо тяхно изпълнение.

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл. 12. (1) При стартиране, по време на изпълнението и след приключване на поръчката,
Изпълнителят следва да:




Изготвя и представя в изискуемия срок всички документи от Етап 1 – Тестове и анализи,
за съгласуване и/или одобрение от Възложителя;
Изготви и представи за одобрение Доклад за резултатите от изпълнението на услугите,
съгласно Етап 2, описан в Техническото задание (Приложение 2);
Изготви и представи за одобрение Протокол за приемане на приключените дейности по
изпълнението на поръчката;

IX. СОБСТВЕНОСТ
Чл. 13. (1) Всички резултати от изпълнението на поръчката са собственост на Възложителя по
смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
(2) Всички документи, като спецификации, модели и макети, изготвени от Изпълнителя в
изпълнение на настоящата поръчка, са собственост на Възложителя.

X. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 14. (1) При забава на Изпълнителя по изпълнението на настоящия договор, същият дължи
на Възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от договорената цена, за
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всеки ден забава, както и обезщетение за вреди и пропуснати ползи в случаите, когато те
надхвърлят тази неустойка.
(2) При неизпълнение на обещаните технически параметри, посочени в Техническото задание
(Приложение 2), когато и да бъде установено това в рамките на гаранционния срок,
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на пропуснатите ползи и причинени
вреди не по-малко от 20% (двадесет процента) от стойността на договора за всяко отделно
неизпълнение.
Чл. 15. При забава на плащането Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на
0,2% (нула цяло и два процента) от неплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 2%
от стойността на забавеното.
Чл. 16. Наложените глоби и/ или санкции от държавните институции за установени нарушения
при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.
Чл. 17. Изпълнителят се съгласява, че Управляващият орган по Договора за безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0256-C01, съфинансиран по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 не носи отговорност за вреди, нанесени на
служителите или имуществото му във връзка с изпълнението на настоящия договор.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 18. (1) По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни
да предвидят или предотвратят.
(2) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа
от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.
(3) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено изпълнение на
свое задължение в резултат на настъпването на непреодолима сила, в това число и за
причинените от това вреди.
(4) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да
възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.
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(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е
длъжна своевременно да уведоми другата страна за настъпването и за преустановяване
действието на непреодолимата сила.
(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е
длъжна да представи във възможно най-кратък срок релевантни или други доказателства,
удостоверяващи наличието ѝ.
(7) След отпадане на действието на непреодолимата сила, възпрепятстваната страна уведомява
другата в петдневен срок за възобновяване изпълнението на договора. В противен случай,
изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за неговото
неизпълнение.

XII.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен в следните случаи:
1. Поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на
допълнителни доставки/ услуги, които не са включени в първоначалната поръчка и ако
смяната на Изпълнителя:
 Е невъзможна поради икономически или технически причини, включително
изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо
оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
 Би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията
и обслужването, или с дублиране на разходи на бенефициента;
2. Поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл
да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на
предмета на договора;
3. Се налага замяна на Изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:
3.1 Налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на
първоначалния Изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне или чрез промяна на
правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито
производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
 За новия Изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и
той отговаря на първоначално установените критерии за избор на изпълнител;
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 в) Промяната на Изпълнителя не води до други съществени изменения на договора
за изпълнение и не цели заобикаляне на процедурата за избор с публична покана;
4. Се налагат изменения, които не са съществени;
5. Изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния
характер на поръчката, като стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на
първоначалния договор.

XIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните,
изразено в писмен вид.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за
изпълнение на възложената услуга, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че
такава невъзможност е налице.
(3) Възложителят може да прекрати договора с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие
на Изпълнителя, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, частично,
некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя.
(4) Възложителят може да прекрати договора с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие
на Изпълнителя, при настъпване на съществени промени във финансирането, които са извън
правомощията на Възложителя, и които той не е могъл да предвиди или предотврати.
(5) Възложителят може да прекрати договора с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие
до Изпълнителя, когато след сключването му е доказано, че при провеждане на процедурата за
избор на изпълнител на настоящия договор са допуснати съществени нарушения, нередности
или измами.
(6) В случаите по ал. 5, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от
Изпълнителя по настоящия договор, Възложителят няма да изплати на Изпълнителя направените
разходи към момента на прекратяването му и ще предприеме законови действия за
възстановяване на изплатените вече суми по договора.
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XIV. НАЧИН ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Чл. 21. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия
договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени лица.
(2) За дата на съобщението/известието се смята:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по ел. поща.
Чл. 22. (1) Валидни адреси и данни на страните са:
За Възложителя:
Адрес: гр. София,
район Лозенец, ул. „Проф. Хараламби Тачев“ № 16
тел.: 02/9620099
ел. поща: office@icygen.com
За Изпълнителя:
Адрес: …………………………….
тел.: …………………………..
ел. поща: …………………
При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 (три) дневен
срок от промяната.

XV.

РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 23. Настоящият договор е изготвен при спазването на чл. 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите
условия на ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0256-C01.
Чл. 24. (1) Възложителят не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или
имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на Договора или като последица от него.
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(2) Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди
от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на Договора или като
последица от него. Възложителят не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби
вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите служители
или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето
лице.
Чл. 25. (1) Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на
конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на
Търговския закон, както и да уведоми незабавно Възложителят относно обстоятелство, което
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност.
(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, както и по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Чл. 26. Възложителят, лицата, упълномощени от него, и Изпълнителят се задължават да запазят
поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за
периода по Чл. 34. 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.
Чл. 27. При реализиране на своите правомощия Управляващият орган, упълномощените от него
лица, Сертифициращият орган, Бенефициентът и Европейската комисия спазват изискванията за
неприкосновеността на личните данни за физическите лица и опазването на търговската тайна
за юридическите лица в съответствие с чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на
Комисията и в съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,
Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 95/46/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета.
Чл. 28. Възложителят се задължава да уведомява обществеността за целта на изпълнявания от
него проект и за подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално развитие чрез
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 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. Изпълнителят може да го направи и в свои материали.
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Чл. 29. Изпълнителят е съгласен Управляващия орган, националните одитиращи органи,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата
и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на
договора и максималният му размер.
Чл. 30. Възложителят има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща
каквито и да било обезщетения, в случай на нередност 1 от страна на Изпълнителя, както и в
случаите, когато съществува подозрение в измама2 съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на
финансовите интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни
организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на
Европейските общности.
Чл. 31. Изпълнителят се задължава да води точна и редовна документация и счетоводно
отчитане на дейностите по договора, използвайки подходяща система за документооборот и
счетоводно отчитане.
Чл. 32. (1) Бенефициентът и Изпълнителят предоставят на Управляващия орган и
Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската
служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи
проверки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите
правото да проверяват, посредством проучване на документацията им или проверки на място,
изпълнението на договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на
разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната
документация и други документи, свързани с финансирането на договора. Бенефициентът и
изпълнителят са длъжни да осигурят наличността на документите в съответствие с изискванията
на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
(2) Изпълнителят е длъжен да допусне Управляващия орган, упълномощените от него лица,
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската
служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи
проверки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите
да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в
законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на
Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално
законодателство.
1

всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или
бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което им а или би имало
за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
2
относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно
теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или о т
името на Европейските общности,
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат,
- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,
- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
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За тази цел Изпълнителят се задължава да предостави на служителите или представителите на
Управляващия орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи проверки, Агенцията за държавна
финансова инспекция и на Националната агенция за приходите достъп до местата, където се
осъществява договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до
всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на договора,
както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на
служителите или представителите на Управляващия орган, упълномощените от него лица,
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската
служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, извършващи
проверки трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им
задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по
начин, който улеснява проверката.
Чл. 33. Изпълнителят гарантира, че правата на Управляващия орган, упълномощените от него
лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори,
извършващи проверки да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват
равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на
неговите партньори и подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на Изпълнителя е
международна организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между тази
организация и Европейската комисия.
Чл. 34. Срокът за съхранение на документите е:
а) в случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ не представлява държавна/
минимална помощ - три години, считано от 31 декември на годината на предаването на
Европейската комисия на годишните счетоводни отчети, в които са включени разходите
по проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС ) № 1303/2013;
б) в случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ представлява държавна/
минимална помощ - 10 години от датата на предоставяне на помощта ad hoc или от
датата на предоставяне на последната помощ по схемата.

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 35. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението му или свързани с него, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение
или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие,
въпросите ще се отнасят за решаване към компетентен съд на територията на Република
България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
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Чл. 36. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото Българско
законодателство.
Чл. 37. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за
Възложителя и един за Изпълнителя и съдържа следните документи (приложения), които са
неразделна част от него, валидни са за целия период на договора:

1.
2.
3.

Приложение 1 – Оферта;
Приложение 2 – Техническо задание;
Приложение 3 - Приложение Л: Общи условия към финансираните по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ________________

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ________________
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