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ДОГОВОР 

№…/………… 

 

 

Днес, ................. г. в гр. София между: 

  

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“, ЕИК 

175840628, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1527, ул. Чаталджа № 

76, ет. 5, представлявано от д-р Иван Вецев в качеството му на Председател на 

Управителния съвет, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

и  

 

………………………………………………………………., ЕГН …………………, 

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

във връзка с проведена процедура с публична обява по реда на ПМС № 118 от 20 май 

2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на ЕИП, Норвежки финансов 

механизъм, Фонд „Убежище, миграция, интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за 

избор на регионален координатор за област Бургас по проект ACF/726 „Активни 

граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, изпълняван в рамките 

на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. и въз основа Решение № ………./…………2022 

г. на Оценителната комисия за определяне на изпълнител……………, се сключи 

настоящият договор за следното: 

  

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

да изпълни дейности като регионален координатор по проект ACF/726 „Активни 

граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, изпълняван от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., при 

условията на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и работното задание на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от договора. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейностите по т. 1.1. според времевите срокове в 

работното задание. От финалния отчет по т. 3.5. следва да може да се установи, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъществявал ефективно изпълнение на дейностите по т. 1.1. 

в рамките на поне 80 дни от срока на договора. 

1.3. При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се спазват 

изискванията на действащото европейско и национално законодателство, актовете 

в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове, правилата на 

Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
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II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 

за извършените от него услуги по т. 1.1., в размера посочен в офертата на 

ИЗПЪЛИТЕЛЯ, след представяне на отчет за извършената работа и неговото 

приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на всеки 20 работни дни да получава частични 

плащания на възнаграждението по т. 2.1., след представяне на междинен отчет за 

извършената работа и неговото приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща възнаграждението по т. 2.1. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

банков път. При сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя 

данни за банкова сметка, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

6.1.1. Да изпълни предмета на настоящия договор съгласно обхвата и описанието на 

дейностите, посочени в работното задание, като извърши всички дейности, 

предмет на настоящия договор качествено, в определения по този договор срок 

и в съответствие с офертата, неразделна част то настоящия договор.  

6.1.2. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за 

хода на изпълнението на договора, както и да уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при изпълнение на 

дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните 

резултати и мерките, които са взети за отстраняването им.  

6.1.3. 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.  

6.1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и 

отчетност, отразяващи изпълнението на договора.  

6.1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му 

предоставя достъп до документацията, касаеща изпълнението на договора, като 

това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при поискване при технически и 

финансови проверки от страна на компетентните органи.  

6.1.6. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при 

одобряване и приемане изпълнението на договора, да отстранява недостатъци 

и пропуски в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.1.7. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за изпълнението на извършената от 

него услуга, в срок до 10 работни дни от приключване на възложената услуга, 

в т.ч. междинни отчети при извършване на частични плащания по т. 2.2. 

6.1.8. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои правнообвързащи действия, 

имащи отношение към изпълнението на настоящия договор, както и такива, 

които водят или биха могли да доведат до разходи за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
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6.2.1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнението съгласно условията 

по настоящия договор;  

6.2.2. При пълно, точно и навременно изпълнение на услугата да получи уговореното 

в офертата и настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и 

условия;  

6.2.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

услугата, включително и предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора.  

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

6.3.1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията 

му по този договор в рамките на своята компетентност, като му предоставя 

своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на 

договора, след поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

6.3.2. Да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на 

настоящия договор;  

6.3.3. Да заплати дължимата цена по реда и при условията на настоящия договор;  

6.3.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички настъпили промени, които касаят 

изпълнението.  

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

6.4.1. Да получи точно и качествено изпълнение на възложените услуги по т. 1.1. в 

уговорените срокове, без отклонение от уговореното в условията на настоящия 

договор и работното задание и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6.4.2. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на договора, без с 

това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6.4.3. Да дава писмени и устни указания и препоръки относно изпълнението на 

дейностите по настоящия договор; 

6.4.4. Да направи искане за промени при констатирано несъответствие с условията и 

обхвата на настоящия договор; 

6.4.5. Да получава информация за хода на изпълнението на този договор.  

3.5. Приемането на окончателното изпълнение на дейностите по настоящия договор се 

удостоверява с представяне на финален отчет за изпълнение на дейностите по 

договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобрен с приемо–предавателен протокол от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащ изрично изявление за приемане на 

извършените услуги. 

 

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящият договор се сключва за срок до 30.07.2023 г. и влиза в сила от датата на 

неговото сключване.  

 

V. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 
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5.1. СТРАНИТЕ определят свои представители за контакт и контрол по изпълнението 

на договора, както следва:  

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Сдружение „Национална пациентска организация“ 

Адрес: гр. София, п.к. 1527, ул. Чаталджа № 76, ет. 5  

 

Лице за контакт: 

Телефон:  

Електронен адрес: 

 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Три имена:  

Адрес:  

Телефон:  

Електронна поща: 

 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящият договор може да бъде изменян само на основанията, предвидени в ПМС 

№ 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна 

на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на 

ЕИП, Норвежки финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция, интеграция“ и 

Фонд „Вътрешна сигурност“. 

6.2. Настоящият договор се прекратява:  

6.5.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;  

6.5.2. при предсрочно прекратяване на изпълнението на проект ACF/726 „Активни 

граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ или липса на 

финансиране;  

6.5.3. с изпълнението му или с изтичането на срока, за който е сключен; 

6.5.4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

14–дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;  

6.5.5. при смърт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

6.5.6. при невъзможност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената му работа 

поради болест, довела до трайна неработоспособност;  

6.5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде осъден за умишлено престъпление от общ характер;  

6.5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде лишен от право да упражнява професията; 

6.5.9. настъпят или бъдат установени факти, които водят до несъвместимост на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с минималните изисквания за изпълнение на договора.  

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УГОВОРКИ 

 

7.1. Всяка страна се задължава при промяна на адреса и банковите си сметки да уведоми 

незабавно другата страна.  
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7.2. Страните се съгласяват, че евентуалните споровете, свързани с изпълнението и 

тълкуването на този договор, ще бъде разрешавани чрез преговори, а в случай че 

това е невъзможно, ще бъдат отнасяни пред компетентния български съд.  

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните.  

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

Приложение № 1 – Работно задание;  

Приложение № 2 – Оферта на Изпълнителя.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

   


