
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

Днес, ………………….. , в гр. София, се сключи този договор между: 

 

1. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“, със седалище и 

адрес на управление: гр. София - 1000, бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец, 

БУЛСТАТ ………………. представлявано от Албена Дробачка, в качеството ѝ на 

Председател, наричан за краткост БЕНЕФИЦИЕНТ, 

от една страна и от друга страна: 

2. ............................................................................................................................., 

със седалище и адрес на управление:..................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН представляван от ........................................................................., в 

качеството на ......................................, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуги по 

дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали, по процедура за 

определяне на изпълнител с предмет с наименование: „Предоставяне на услуги по 

дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали“ по проект „L.I.K.E. – 

Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от 

Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост. 

 

II. ЦЕНИ 

Чл. 2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата 

максимална цена в размер на .......................... , словом  (………………………………..) 

лева, с ДДС (съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценова оферта  ) 

Чл. 3. В цената са включени всички разходи по изпълнение на услугата. 

Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват в лева по банков 

път/посочва се адрес и сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Банка: …………………………… 

IBAN: …………………………… 
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III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5.(1) Плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по 

следния начин:  

 

1. Авансово плащане в размер на 10% от стойността на сключения договор, платимо в 

30-дневен срок от сключването на договора при кумулативно изпълнени следните 

условия: 

 Двустранно подписан договор; 

 Издаване на фактура от изпълнителя; 

 

2. Междинно плащане № 1 в размер на 25% от стойността на сключения договор, 

платимо в 30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Представяне на макети/мостри/илюстрации на всички материали, 

включени в предмета на поръчката; 

 Одобрение на представените макети/мостри/илюстрации от страна на 

Възложителя /чрез подписване на двустранен констативен протокол/; 

 Издаване на фактура от изпълнителя; 

 

3. Междинно плащане № 2 в размер на 25% от стойността на сключения договор, 

платимо в 30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Изпълнена дейност 1: разработване и разпространение на комплекти и 

дейност 2 от предмета на поръчката: Дизайн, предпечат и печат на 

материали; 

 Одобряване на изпълнението от страна на Възложителя /чрез подписване 

на двустранен констативен протокол/; 

 Издаване на фактура от изпълнителя; 

 

4. Окончателно плащане в размер на 40% от стойността на сключения договор, платимо 

в 30-дневен срок при кумулативно изпълнени следните условия: 

 Представяне на доклад от избрания Изпълнител, включващ информация за 

цялостното изпълнение на предмета на поръчката; 

 Одобрение на Окончателния доклад от Възложителя; 

 Издаване на фактура от изпълнителя; 

 Подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка; 

 

(2) Плащането се извършва в срок до 30 дни след кумулативно изпълнени 

всички условия за всяко едно плащане. 

(3) В случай, че има сключени договори за подизпълнение, плащането по 

договора се извършва, след като БЕНЕФИЦИЕНТЪТ получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи. 

(4) Във всички фактури, като основание за плащане следва да се посочи, че: 
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„Разходът е в изпълнение на проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to 

Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и 

Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.. 

(5) Плащането по договора се спира от БЕНЕФИЦИЕНТА, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй 

като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружаващи 

документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този 

случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или 

представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде 

писмено уведомен за това. 

 

IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 6. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от  

двете страни. 

Чл. 7. Срокът за изпълнение на услугата е до ........... месеца, считано от датата 

на двустранното подписване на договор за услуга между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

БЕНЕФИЦИЕНТА 

Чл. 8. Мястото на изпълнение на услугата е: гр. София/ Република България. 

 

 

V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Чл. 9. Договорът се състои от следните документи, които представляват 
неразделна част от него: 

 

А) Анекс А – Оферта 

Б) Анекс Б – Техническа спецификация 

 

VI. КОМУНИКАЦИЯ 

Чл. 10. Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия 

договор, между БЕНЕФИЦИЕНТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съдържат 

наименованието и номера на договора и се изпращат по пощата, чрез факс, 

електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в 

два оригинала, един за БЕНЕФИЦИЕНТА и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

 

За БЕНЕФИЦИЕНТА: Адрес: гр. София - 1000, бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район 

Средец, Тел.:+3592 9319399.Ел. поща: office@spoc-s.com; Лице за контакт: Албена 

Дробачка, Длъжност: Председател. 

 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес: .....................................................Тел.:.......................... 

Ел. поща: .................................................; Лице за контакт: ...................................... 

Длъжност: ......................... 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА 

Чл. 11. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право да получи изпълнение на предмета на 

договора в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци. 

Чл. 12. (1) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право да оказва текущ контрол при 
изпълнението на договора, както и: 

(2) има право да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 

предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този 

договор. 

(3) има право да откаже приемането на услугата при непълно или неточно 

изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора. 

Чл. 13. (1) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да заплати цената на договора по 

реда и при условията на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния 

ред, както и: 

(2) се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 

документи или информация, необходими за правилното изпълнение на поетите с 

настоящия договор задължения. 

(3) се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряване на 

информацията, необходима му за качественото изпълнение на услугата, предмет на 

този договор. 
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VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното 

възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор, както и: 

(2) има право да иска съдействие от БЕНЕФИЦИЕНТА за нормално 

осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия 

договор. 

(3) има право да изиска от БЕНЕФИЦИЕНТА приемането на работата при 

условията и сроковете на този договор. 

Чл. 15. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да извърши качествено и в срок 

услугата при условията на раздел V. 

Чл. 16. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не носи отговорност за наранявания или вреди, 

нанесени на служителите или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на 

изпълнение на предмета на настоящия договор или като последица от него. 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по чл. 2 от настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата 

отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди и наранявания от 

всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на предмета на 

настоящия договор. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими 

мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 

БЕНЕФИЦИЕНТА относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика подобен конфликт. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази поверителността на всички 

поверително предоставени документи, информация или други материали за срок не 

по-кратък от посочения в чл. 9 на Регламент за изпълнение 2015/840 на Комисията. 

Чл. 19. (1) Допълнителни задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

(2) Да съгласува действията си с БЕНЕФИЦИЕНТА и да го информира за хода 

на изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, 

взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на 

БЕНЕФИЦИЕНТА; 

(3) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна 

счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да 

се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на 

договора. 

(4) При констатирани от компетентен орган нередности от действия или 

бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

БЕНЕФИЦИЕНТА сума до размера на нередността. 
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(5) Да гарантира, че данните, посочени в докладите, предвидени в чл. 5, 

отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане 

на сроковете за съхранение на документацията. 

(6) Да допуска Отговорния орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 

сметна палата и външни одитори, извършващи проверки съгласно член 13.6. от 

Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на 

място, изпълнението на проекта 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 

проекта. За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички документи 

във връзка с процедурата в срок до 4 г. след отчитане на окончателното плащане от 

Отговорния орган по договора за БФП пред ЕК. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и 

счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки 

подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и 

разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с 

изискванията на законодателството и подлежат на ясно идентифициране и проверка. 

За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на служителите или 

представителите на Отговорния орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската 

сметна палата, както и на външни одитори, извършващи проверки, достъп до 

местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите 

информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с 

финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко 

необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или 

представителите на Отговорния орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 

сметна палата и външните одитори, извършващи проверки, трябва да бъде 

поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. 

Да гарантира, че правата на Отговорния орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 

сметна палата и външните одитори, извършващи заверки, 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 Бенефициента е 

международна организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между 

тази организация и Европейската комисия. 

 

(8) Срок за съхранение на всички разхооправдателни документи и други 

документи с доказателствена стойност е съгласно чл. 9 на Регламент за изпълнение 

2015/840 на Комисията. 
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IX. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ 

Чл. 20 (1) Приемането на извършената работа по Чл. 1 се извършва от 

определени от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с 

подписване от лицата по ал. (1) на двустранен приемо-предавателен. 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от БЕНЕФИЦИЕНТА в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. Настоящият договор се прекратява: 

1. с неговото изпълнение; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като 

страните не си дължат неустойки, но БЕНЕФИЦИЕНТЪТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и приети до прекратяването дейности; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа; 

4. с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до 

другата страна, продължило повече от 20 (двадесет) работни дни. В този 

случай се отправя писмено предизвестие до неизправната страна, с което се 

предоставя допълнителен срок за изпълнение, не по-дълъг от 10 (десет) 

работни дни, считано от датата на предизвестието. 

 

XI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Чл. 22. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 

нормите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички 

спорове по него ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за 

постигането му - от компетентния български съд. 

XII. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 23. В случаите на виновно неизпълнение (некачествено, непълно, неточно 

или забавено изпълнение) на задълженията на която и да е от страните по договора, 

неизправната страна дължи на изправната неустойка за всеки просрочен ден в 

размер на 0,5 % от стойността на дължимата сума, но не повече от 10 % от цената по 

Чл.2. от договора. 

Чл. 24. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият връща всички преведени суми на БЕНЕФИЦИЕНТА, пропорционално на 

неизвършената работа по договора. 

 

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
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Чл. 25. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този 

Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на 

непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или 

нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на 

непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и 

невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 

спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да 

продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани 

от непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 

непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима 

сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 

 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

 

Чл. 26. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на 

непреодолимата сила. 

Чл. 27. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 

спира. 

Чл. 28. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.  

  

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един 

за всяка от страните по него. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ..................................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:............................ 

 

………….…………………………… …………………………………….. 


