
Д О Г О В О Р

№  .&3. /ЙЙ&015 ГОД,

Днес, :̂.? .̂ 2015 година в гр. Нова Загора се подписа настоящият договор 
между:

Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, 
БУЛСТАТ 000590597, представлявана от Николай Георгиев Грозев - Кмет на 
Общината, наричан по долу Възложител и

"Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД - гр. 
Нова Загора, с адрес: ул. "14-ти януари" № 4ба, Дан. №1207102063, 
Булстат 119108560, представлявано от Друми Димитров Митев - 
Управител, наричан по-долу изпълнител

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл. 1. /1/ Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извършва 
дейности, свързани с административното обслужване на Община Нова Загора 
по отчитане на дейността по НП „От социални помощи към осигуряване 
на заетост", НП „Старт на кариерата", НП „Заетост и обучения на хора 
с трайни увреждания", Регионални програми, ОП „Подкрепа за 
заетост", НП „КЛИО", НП „Помощ за пенсиониране", Програма за 
обучение и заетост на продължително безработни лица.

/2/ Възложителят ежемесечно представя на Изпълнителя списък 
на лицата по съответните програми, които следва да бъдат обслужени.

чл. 2. /1/ Във връзка с изпълнението на задачите по чл. 1, 
Възложителят заплаща всеки месец на Изпълнителя сума за всяко обслужено 
лице по съответната програма, съгласно единичните цени от Ценовото му 
предложение, както следва:

1. НП „От социални помощи към осигуряване на заетост" - 12 
/дванадесет/ лв. без ДДС.

2. НП „Старт на кариерата" - 12 /дванадесет/ лв. без ДДС.
3. НП „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания" - 12 

/дванадесет/ лв. без ДДС.
4. Регионални програми - 12 /дванадесет/ лв. без ДДС.
5. ОП „Подкрепа за заетост" - 12 /дванадесет/ лв. без ДДС.
6. НП „КЛИО" - 12 /дванадесет/ лв. без ДДС.
7. НП „Помощ за пенсиониране" - 12 /дванадесет/ лв. без ДДС.
8. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица- 

12 /дванадесет/ лв. без ДДС.
/2/ Сумата се изплаща по следния начин:
1. 5 % от сумата по договора, определяема съгласно Приложение 1 към 

настоящия договор, след сключване на договора.
2. следващи плащания се извършват след приспадане на авансово 

изплатената сума, до пет дни след издаване от Изпълнителя на разходо- 
оправдателни документи.

И. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл. 3. Възложителят съгласува, определи и разпредели съвместно с 
Изпълнителя лицата, които ще осъществяват предмета на договора.

чл. 4. Възложителят има право да получава информация относно хода на 
изпълнението на настоящия договор.



чл. 5. /1/ Възложителят осигурява безопасни и здравословни условия на 
труд на работниците по програмите, съгласно чл.18 от Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд, като направи оценка на 
рисковите фактори, които биха могли да доведат до евентуални злополуки.

/2/ Възложителят информира работещите за рисковите фактори на 
работните им места;

/3/ Възложителят взема мерки за предотвратяване на евентуални 
злополуки;

/4/ Възложителят извършва встъпителен и периодичен инструктаж 
и обучения на работещите по програмите за безопасна работа;

чл. 6. Възложителят осигурява за своя сметка необходимия инвентар, 
работно облекло и транспорт /ако е необходим/ на работещите по 
програмите .

чл. 7. Възложителят определя специалист от щатния си персонал, който 
да осъществява с Изпълнителя координация на дейностите по договора.

чл. 8. Възложителят заплаща на Изпълнителя до 5 дни след 
получаване на разходо-оправдателен документ сумите по чл. 2 /1/.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

чл. 9. /1/ Изпълнителят изготвя следния документооборот за 
работниците на Община Нова Загора по НП „От социални помощи към 
осигуряване на заетост", НП „Старт на кариерата", НП „Заетост и 
обучения на хора с трайни увреждания", Регионални програми, ОП 
„Подкрепа за заетост", НП „КЛИО", НП „Помощ за пенсиониране", 
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица:
1. При постъпване на работника на работа:

1/ Изготвя лично досие на всеки работник;
2/ Попълва отрязък от насочващо писмо от д"БТ" и  предава за подпис и 
печат от Възложителя - Община Нова Загора.
3/ Регистрира трудовите договори на лицата по програмата в НАП.
2. При освобождаване на работника от работа:
1/ Изготвя заповед за освобождаване;
2/ Регистрира заповедите за освобождаване на лицата по програмата в НАП 

/2/ Изпълнителят изготвя за всички работници по НП"СПОЗ" текущо през 
месеца:
1/ Отчетна форма за явяване / неявяване на работа;
2/ Декларация - искане /по образец от ДМБТ'У;
3/ Ведомост за заплати;
4 /Допълнителни споразумения за клас;
5/ Служебни бележки за доход от предходен месец;
б/ Служебни бележки за доход за 6 месеца /за социални помощи/;
7/ Служебни бележки за доход за 12 месеца /за детски надбавки/;
8/ Платежни нареждания за осигуровки;

/2/ Изпълнителят приема предоставени от работниците болнични листове. 
/3/ При установени неточно изплатени болнични, възстановява сумата по 

акта на Община Нова Загора.
/4/ Изпълнителят следи за ползването на платен годишен отпуск и неплатен 

отпуск от работниците.
/5/ Изпълнителят изготвя заповеди за дисциплинарни наказания на 

работниците.



/6/ Изпълнителят представя в Д"БТ" - Нова Загора в утвърдените 
срокове, съгласно договора на Община Нова Загора с Д"БТ" следните 
документи:

1. Декларация - искане за:
1/ начислените средства за работна заплата, допълнителните 
възнаграждения по минимални размери по КТ и нормативните актове за 
неговото прилагане върху нея, възнаграждения за основен платен годишен 
отпуск по чл. 155 от КТ, дължимите осигурителни вноски за сметка на 
работодателя във фондовете на ДОО: "Общо заболяване и майчинство", 
„Трудова злополука и професионална болест", „Пенсии", във 
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване" и в 
НЗОКаса и паричните обезщетения по чл. 40, ал. 5 от КСО за лицата за 
отчетния месец;

2/ Внесените през отчетния месец осигурителни вноски за сметка 
на работодателя във фондовете: "Общо заболяване и майчинство",
"Трудова злополука и професионална болест", "Пенсии", във 
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване" и в 
НЗОКаса и паричните обезщетения по чл. 40, ал. 5 от КСО за лицата.

2. Заверени от съответните лица от Община Нова Загора копие на 
разплащателна ведомост;

3. Отчетна форма за явяване/неявяване на работа;
4. Месечен отчет за извършената работа през отчетния месец;
5. Копия на платежни нареждания за заплати и осигуровки на работниците за 

предходен месец;
6. Копия на извлечение от обслужващата банка за извършен превод за заплати 

и осигуровки на работниците.
7. Декларация за платени осигурителни вноски на работниците.

чл. 10. Описаните в настоящия раздел дейности не са изчерпателни и 
следва да се извършват в съответствие с изискванията на възложителя, КТ и 
КСО, др. нормативни и актове и изискванията по съответните програми.

чл. 11. Всички изготвени от Изпълнителя документи, подлежащи на подпис 
и печат се предават на Възложителя по настоящия договор. След 
подписване и подпечатване документите се предават на съответните 
институции.

чл. 12. Изпълнителят има право да получи от Възложителя уговорените суми 
в съответните срокове.

чл. 13. Изпълнителят изпълнява възложените дейности с грижата на добър 
стопанин.

чл.14. Изпълнителят предоставя своевременна информация за 
изпълнението на задачите, евентуални проблеми и трудности и варианти за 
решаването им.

чл. 15. Изпълнителят осигурява съответните лица за изпълнение на 
договора, които работят изрично само в кръга от договорените дейности, 
предмет на договора.

чл.1б. Изпълнителят извършва услугите по чл.1 съгласно НП „От 
социални помощи към осигуряване на заетост", НП „Старт на 
кариерата", НП „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания", 
Регионални програми, ОП „Подкрепа за заетост", НП „КЛИО", НП 
„Помощ за пенсиониране", Програма за обучение и заетост на 
продължително безработни лица.



IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 17. Настоящият договор се сключва за период от една година, 
считано от датата на неговото подписване.

чл. 18. Настоящият договор се прекратява преди изтичане на срока по 
Договора:

а/ по взаимно съгласие;
б/ с предизвестие от тридесет дни;
в/ при виновно закъснение на изпълнение на задълженията по този 

договор или системно неизпълнение на задълженията;
чл. 19. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат 

нормите на действащото законодателство.
чл. 20. Настоящият договор се подписва в три екземпляра, по един за 

всяка от страните и един за договорната книга на Общината.

гл. юрисконсулт: 
/С. Дериволков/

гл. счетоводител

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Административно обслужване на Община Нова Загора по национални,
оперативни и регионални програми

Приложение 1

№ ПРОГРАМА ЛИЦА-БР.
1 НП „От социални помощи към осигуряване на 

заетост" /за 3 м./
83

2 НП „Старт на кариерата"/за 9 м./ 4
3 НП „ЗОХТУ" /за 12 м./ 8
4 Регионални програми /за б м./ 10
5 ОП „Подкрепа за заетост"/за 9 м./ 100
6 НП „КЛИО" /за 6 м./ 3
7 НП „Помощ за пенсиониране" /за 12 м./ 2
8 Програма за обучение и заетост на 

продължително безработни лица /за 9 м./
100

Посочените брой лица и брой месеци са прогнозни и може да се 
увеличат или намалят в зависимост от одобреното количество лица по 
съответните програми.


