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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА 

 

 № ……………………… 
 
 

Днес, __.__.2012 г., в гр. Смолян, на основание чл. 74, ал. 1 вр. чл. 41, ал. 1 и     
ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и в изпълнение на Решение                  
№ _________ от _____._____.2012 г. на Кмета на Община Смолян за определяне на 
изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на 
Глава V от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Проучвания и анализ на 
икономическите и социални характеристики в община Смолян, изследване на 
опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на 
изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.” в изпълнение на проект - 
„По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни“, 
финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  с регистрационен номер А 10 -
13-44/02.02.2012 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013,  
Приоритетна ос I „ Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия 
BG051PO002/10/1.3-04 

между: 
  

1. ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, 
бул. „България” № 12, ЕИК: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, 
представлявана от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - Кмет на общината, и ВЕНЕРА 
РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – Директор на дирекция „ФСДБ” на общината, от една страна, 
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  
 и 
  

 2. ________________________, със седалище и адрес на управление 
_______________ 
________________ , регистриран с решение № __ от ______ г. по фирмено дело № 
____ / ______г. на ___________ окръжен съд, Булстат __________ , вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: __________ , 
представлявано от ______________________________ , от друга страна, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се 
задължава да изпълни услуга с предмет: Проучвания и анализ на икономическите и 
социални характеристики в община Смолян, изследване на опита и добри 
практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински 
план за развитие 2007-2013 г.” в изпълнение на проект - „По-добри политики чрез 
партньорство и участие на заинтересованите страни“, финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ  с регистрационен номер  А 10 -13-44/02.02.2012г., по 
Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013,  Приоритетна ос I 
„Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, срещу 
което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му плати възнаграждение в размер, по начин 
и в срокове, определени в раздел II от настоящия договор. 

(2) Дейностите, предмет на настоящия договор, включват: 
Дейност 1: „Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални 

характеристики и тенденции в община Смолян”.   
Дейност 2: “Независима междинна външна оценка на изпълнявания общински 

план за развитие 2007-2013г. на Община Смолян ”.  
Дейност 3: “Проучване на опит и добри практики на друга държава - членка на 

ЕС за стратегическо планиране ”. 

(3)  Дейностите по ал. 2 ще бъдат осъществени в съответствие с Техническо 
задание – Приложение № 1, Техническа офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение 
№ 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, неразделна 
част от настоящия договор. 

(4) Изпълнението на дейностите и услугите трябва да отговаря напълно на 
изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

(5) Общия срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 
…………………../словом……………………../ считано от подписване на договора.  

(6) Срокът за изпълнение на всяка от дейностите и поддейностите, включени в 
предмета на поръчката, е съгласно техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
приложени към нея план-график и линеен график. 

 (7) Забавянето на изпълнението на отделни видове дейности или поддейности е 
основание за носене на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

   Чл. 2. Мястото на изпълнение на поръчката е: гр. Смолян, бул.„България” № 12.  
 

ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ 
 
Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 3/, неразделна част от настоящия 
договор, е в размер на _______.____  лева /словом _____________________________/ с  
ДДС, или: ________ . ___ лева /словом _____________________________ / без ДДС.  
 (2) Цената включва всички разходи по изпълнението на услугата, предмет на 
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договора, в това число цената на вложените материали, извършени работи и разходите 
за труд, транспорт, командировъчни и други подобни, както и непредвидените разходи 
и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежи на изменение. 
            (3) Заплащането на цената се извършва по следната схема: 

• Авансово плащане: в размер на 20% от стойността на договора, което се 
приспада от окончателното плащане по договора. 

•  Окончателно плащане: Окончателното плащане за всяка отделна дейност 
ще се извърши, в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на двустранно подписан протокол за приемане на работата от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка от дейностите поотделно, съответни материали, 
доказващи извършването на дейността, и фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговаряща на 
изискванията на Закона за счетоводството  

(4) Плащанията по предходната алинея се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
платежно нареждане по следната посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка: 
Наименование на обслужващата банка  
IBAN  
BIC код на банката  

 (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава фактури за платените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор суми. Задължителен текст във фактурите е 
следният: „Разходът е по проект „По-добри политики чрез партньорство и участие 
на заинтересованите страни”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова 
помощ  с регистрационен номер  А 10 -13-44/02.02.2012г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007-2013”.  
 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи качествено и в срок изпълнение на услугите, предмет на 

настоящия договор, както и всички документи, доклади и други материали, изготвени 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на дейностите по настоящия договор. 

2. Да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 
изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите съдействие, информация и 

документи, които са нужни за качественото извършване на услугите, предмет на 
настоящия договор. 

2. При запитване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да разяснява въпросите, свързани с 
извършването на услугите по този договор, в рамките на 3 /три/ работни дни. 

3. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени 
обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената 
работа, в срок от 3 /три/ работни дни от датата на узнаване. 

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в размера, по 
реда и съгласно условията на чл. 3 от настоящия договор. 

Чл.  6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно уговореното в чл. 3. 
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2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, 
необходими му за качественото извършване на дейностите, предмет на настоящия 
договор. 

3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на 
съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за 
качественото извършване на дейностите, предмет на настоящия договор. 

4. Да задържи копие от всички документи и материали по настоящия договор, 
но без да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълни работите, предмет на настоящия договор с дължимата 

професионална грижа, компетентност и добросъвестност на задълженията си, с 
качество отговарящо на националните и международни стандарти, в съответствие с 
условията, инструкциите и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно описани в 
настоящия договор и приложенията към него, и действащите нормативни актове. 

2. Да съгласува всеки един етап от подготовката за организиране и провеждане 
на дейностите и поддейностите, предмет на настоящия договор, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него 
факти, които биха могли по какъвто и да било начин да повлияят на изпълнението на 
договора. 

4. Периодично да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ как протича реализацията на 
предмета на договора. 

5. Да изпълни договора съобразно постигането на предвидените в него цели. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при 
спазване на изискванията за ефикасност, прозрачност и качество, в съответствие с най-
добрите практики в съответната област. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 
осигури всички финансови, технически, човешки и материални ресурси, необходими 
за пълното и точно изпълнение на договора. 

6. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на 
интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, 
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

7. Да пази и защитава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като всички данни, 
документи и информация, получени или станали му известни в процеса на изпълнение 
на настоящия договор, да ги третира като конфиденциални и да запази 
поверителността им. 

8. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и 
отчетност във връзка с извършваните дейности, предмет на настоящия договор. 

9. Да съхранява документацията и материалите, получени или изготвени във 
връзка с дейностите по договора. Срокът на съхранение на всички документи, 
свързани с изпълнението на договора е три години след закриването на Оперативната 
програма или за период от 3 години след годината, през която е извършено частично 
закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно 
обосновано искане на Европейската комисия.  

10. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, 
достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, 
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за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на 
договора и след това. 

11. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на 
професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да се въздържа от публични изявления относно характера на проекта и 
дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както 
и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия 
договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е 
начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е 
необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни. 

12. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във 
връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи 
копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, 
несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

13. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 
публичност по проекти, финансирани по Оперативна програма “Административен 
капацитет” 2007-2013. 

14. Да предприеме всички необходими стъпки за оповестяване на факта, че 
проекта се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“ и се 
съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва 
да са в съответствие с правилата за информация и публичност, предвидени в 
Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 и в Приложение ХІV към договора за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е 
длъжен да посочва финансовия принос на Оперативна програма “Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в 
своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и 
при всички контакти с медиите. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на пресконференция, прессъобщения трябва да конкретизира, че проектът се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   

15. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай 
на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

16. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 
на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

17. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните 
одитиращи органи, 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 чрез разглеждане на документацията или 
чрез проверки на мястото на изпълнението и да извършват пълен одит, ако е нужно, 
въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и 
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всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. За 
проверките изпълнителят осигурява присъствието на свой представител. 

18. Да изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки 
на място по предходната точка. 

19. Да спазва изискванията на законодателството на Република България и на 
Европейската общност във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова 
помощ, чрез която се финансира изпълнението на настоящия договор. 
 Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството, верността, 
законосъобразността и приложимостта на извършените от него услуги, като е длъжен 
да извърши за своя сметка всички работи, предназначени за отстраняване на пропуски и 
грешки при изпълнението на договора, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”                  
(2007-2013). 
 Чл. 9. При реализиране на своите правомощия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазват изискванията за защита на личните данни на общностното 
и националното законодателство. 

 
IV.  ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 

ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 
 
Чл. 10. (1) Изпълнението и приемането на всяка от дейностите, предмет на 

настоящия договор, се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен 
протокол, в който се описват видът, общото съдържание и обемът на извършените 
работи, наличието или липсата на допуснати недостатъци при изпълнение на 
дейностите.  

(2) За целите на изпълнението на договора Изпълнителят на настоящата 
обществена поръчка подготвя следните видове доклади до Възложителя:  

•  месечни доклади за изпълнението на съответните дейности по договора;  
•  окончателен доклад за изпълнение на договора, обобщаващ всичко извършено 

по всяка една от дейностите.  
 Месечни доклади за изпълнението на договора.  

          Междинните доклади съдържат (доколкото е приложимо за отделните доклади):  
- изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за 

отчетния период по дейности;  
- описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за 

изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности;  
- описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по 

отношение на изпълнението на договора и мерките, предприети за 
тяхното отстраняване;  

- администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, 
кореспонденция и други;  

- поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и 
доклади при поискване по време на отчетния период;  

- предложените дейности за последващия отчетен период и участието на 
ключовите експерти;  
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- приложена кореспонденция между страните;  
- съществуващи проблеми;  
- бъдещи дейности;  
- очаквани проблеми и необходими мерки;  
- резюме на напредъка, индикатори за напредък по дейности;  
- друга информация по преценка на Изпълнителя.  

 
Индикативният срок за представяне на месечния доклад е до всяко 3 (трето) 

число на месеца, следващ месеца на отчитането.  
 
Окончателен доклад за изпълнение на договора.  
Окончателният доклад съдържа:  

- изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора за финалния 
отчетен период и резюме на изпълнението за целия период на договора по 
дейности;  

- описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за 
изпълнението за отчетния период и резюме за персонала, вложен за целия 
период на договора;  

- описание на трудностите и предприетите мерки за отстраняването им по 
отношение на изпълнението на договора за отчетния период и резюме за 
трудностите и предприетите мерките за целия период на договора;  

- администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, 
кореспонденция и други през отчетния период;  

- поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища и 
доклади при поискване по време на отчетния период и резюме на 
становищата и докладите при поискване за целия период на договора по 
дейности;  

- въпросите, идентифицирани в междинните доклади за напредък, по 
нагледен начин за целия период на договора;  

- подробен анализ на резултатите и постиженията по дейности;  
- друга информация по преценка на Изпълнителя.  

 
 

V. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 
 

 Чл. 11. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на 
непреодолима сила, продължила повече от 20 дни. Никоя от страните не може да се 
позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна 
за възникването й.  
 (2) 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. 
 (3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
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 (4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнението на договора. 
 (5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 (6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на 
установяване на преодолимата сила услуги.  
 

VІ.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. 
 

 Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като 
конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на 
договора. 
 (2) Изпълнителят няма право без предварително писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на 
когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв 
служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на 
договора. 
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставят на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за 
получаването на документите и материалите. 
 
 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 13. (1) Действието на този договор се прекратява: 
1. С изпълнение и предаване на договорената работа. 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид. 
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 
4. С 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна 

при виновно неизпълнение на съответните задължения по раздел III от настоящия 
договор. 

5. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на изпълнението с 
повече от 15 дни. 

6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. При настъпване на съществени промени във финансирането на 
обществената поръчка, предмет на настоящия договор, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, 
с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на 
обстоятелствата. 
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8. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен 
контролен орган груби нарушения на нормативната уредба. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на 
поръчката да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е 
длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на 
отказа работи. 

(3) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи 
изпълнението на поръчката с повече от 15 дни или няма да извърши възложените 
работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 
договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само 
стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат 
полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 

 
 

VII І. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ. 
 

Чл. 14. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната 
страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на 
българското гражданско и търговско законодателство. 

Чл. 15. (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% /нула цяло и две десети на сто/ 
от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 15%  /петнадесет 
на сто/ общо от стойността на договора. 

(2) При виновно некачествено извършване на дейностите по договора, освен 
задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности предвидени в     
чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 15% /петнадесет на 
сто/ от стойността на некачествено извършените работи. 

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на дейностите не бъдат 
отстранени в договорения срок или ако такъв липсва – в един разумен нормално 
необходим технологичен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по 
предходната алинея и направените разходи за отстраняването им, както и 
претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване. 

Чл. 16. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава в дължимите плащания, 
същият дължи неустойка в размер на 0.2% /нула цяло и две десети на сто/ от общата 
цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 15% /петнадесет на сто/ 
общо. 

Чл. 17. (1) При прекратяване на договора по чл.13, ал. 1, т. 2 или 3 страните не 
си дължат неустойки. 

(2) При прекратяване на договора по чл. 13, ал. 1, т. 4 виновната страна дължи 
неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора. 

(3) При прекратяване на договора по чл. 13, ал. 1, т. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2% /нула цяло и две десети на сто/ от 
общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 15% /петнадесет на 
сто/ общо от стойността на договора. 
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(4) При прекратяване на договора по чл. 13, ал. 1, т. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на 
договора. 

(5) При прекратяване на договора по чл. 13, ал. 1, т. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи лихви, неустойки и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а само извършените 
и неразплатени дейности и услуги, доказани със съответните документи и фактури. 

(6) При прекратяване на договора по чл. 13, ал. 1, т. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на 
договора. 

Чл. 18. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или като резултат от нискокачествено изпълнение на услугите и 
неспазване на условията по настоящия договор, ще бъдат възстановени за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в 
изпълнените видове работи, появили се в резултат на неправилна експлоатация. 
 
 

ІХ. ПРАВА ВЪРХУ ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ИЗГОТВЕНИТЕ РАБОТИ. 
 

  Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват всички 
интелектуални, авторски и имуществени права, документи и данни, като 
спецификации, модели, планове, бази от данни и свързаните с тях документи или 
материали, получени, събрани или изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на 
договора, да бъдат абсолютна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги използва и публикува, без географско или 
друго ограничение. 
 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при завършване на съответната дейност от изпълнението 
на договора, както и при завършване на договора, трябва да предаде всички продукти 
и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържа копия от документи и данни след 
завършване на работата по договора, но няма право да ги използва за цели, които не са 
свързани с договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува статии, свързани с извършените 
в изпълнение на договора услуги или да реферира към тях, когато предоставя услуги 
на трети страни, или да разпространява информация получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ текущо да предприема всички необходими стъпки за 
защита на конфиденциалната информация и правата на интелектуална собственост. 

 
 
X. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ. 

 
 Чл. 21. (1) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните 
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дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за това по следната 
банкова сметка на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

IBAN - BG 98 IORT 80193250005003 
BIC код на банката - IORTBGSF 
ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Смолян 

 
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови исканите суми в срока по 

предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено 
плащане в размера на законовата лихва за периода на забавата. 
 Чл. 22. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и натрупаните и дължими лихви, глоби и неустойки при 
изпълнението на настоящия договор, подлежат на възстановяване от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по следната банкова сметка на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

IBAN - BG 98 IORT 80193250005003 
BIC код на банката - IORTBGSF 
ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Смолян 
 

ХІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 23 (1) При сключване на настоящия договор е представена гаранция за 
изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на поръчката 
/на договора без ДДС/ или ..................../словом…………………………………………../лв.  

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 
/тридесет/ дни след като е отчетено цялостно изпълнение на поръчката. 

 (3) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя и в случай на 
разваляне на договора по вина на Изпълнителя или неизпълнение на настоящия 
договор. 

(4) В случаите по ал. 2 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без 
да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него. 

 
ХI І. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 Чл. 24. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 

 Чл. 25. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва 
по силата на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Чл. 26. В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или 
спорове по или във връзка с настоящия договор, или неговото нарушаване, се прилага 
следната процедура за уреждането им: 

1. Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата 
страна за естеството на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, 
не по-късно от седем дни от момента на възникването. 



 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 
 

2. При получаване на уведомлението по предходната точка, представителите 
на страните се задължават да започнат консултации с цел постигане разрешение на 
претенцията, възникналото противоречие или спор, по взаимно съгласие, без да се 
стига до прекъсване в хода на изпълнението на дейностите. 
 Чл. 27. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения 
договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия, 
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или 
неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага 
българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си 
чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 
 Чл. 28. (1) Страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в 
случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП и при спазване условията на чл. 43, ал. 3 от Закона за 
обществените поръчки. 

(2) При спазване на императивните правни норми и правилата по предходната 
алинея промени и допълнения на настоящия договор се извършват само под формата 
на писмен анекс, подписан от двете страни. 
 Чл. 29. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде 
обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя 
друга негова клауза или договора като цяло. 

 
Този договор се сключи в четири еднообразни оригинални екземпляра – три за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Като неразделна част от договора да се счита: 
Приложение 1: Техническо задание; 
Приложение 2. Техническа оферта на изпълнителя; 
Приложение 3: Ценово предложение на изпълнителя. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    …………………………              ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………                           


