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ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 

№…………………………. 

 

  за 

„Предоставяне на услуги в рамките на проект № ROBG-290 „Писмените 

съкровища на Долен Дунав“, с пет обособени позиции“ 

 

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

 

Фондация „Глобални библиотеки-България“, с адрес по регистрация: гр. София 

1000, ул. „Христо Белчев“ № 1, ЕИК 176554875, представлявано от доц.д-р Венцислав 

Велев – Председател на УС, наричан по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна 

 

и 

 

…………………………., с адрес по регистрация: …………………………., ЕИК 

…………………….., представлявано от ………………………….. – ………………, 

наричан по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи 

настоящият договор. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга по 

………………………, попадаща в обхвата на обособена позиция № […..] към поръчка с 

предмет „Предоставяне на услуги в рамките на проект № ROBG-290 „Писмените 

съкровища на Долен Дунав“, с пет обособени позиции“, във връзка с изпълнение на 

проект № ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, финансиран по 

Програма Интеррег V-A Румъния-България. 

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по чл. 1, ал. 1 в пълно 

съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(Приложение № 1), Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(Приложения № 2), които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по 

раздел ІІ от настоящия договор. 
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II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

 

Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни. 

(2) Срокът за изпълнение на предмета на договора е ……… месеца, считано от датата 

на получаване на Възлагателно писмо, с което се стартира изпълнението на 

договорената услуга,  но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проект № 

ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“. 

 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3. (1)  Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение е ………………… 

(с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи 

…………………………………) лв. с ДДС. 

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на договора и в нея са включени всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на поръчката. 

Чл.4. (1) Сумата по чл.3, ал. 1 се изплаща по следния начин: 

a) Авансово плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора, 

платима в 10 (десет) дневен срок от сключване на договора за изпълнение на 

предмета на поръчката и срещу представен от Изпълнителя оригинал на 

фактура, издадена за стойността на дължимото авансово плащане. 

b) Окончателно плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на 

договора, платима в 10 (десет) дневен срок от подписване на приемо-

предавателен протокол, удостоверяващ цялостно изпълнение на предмета на 

сключения договор, както и след предоставяне от Изпълнителя на оригинал на 

фактура за дължимата сума. 

(2) Плащанията по договора ще се извършват в български лева, с платежно нареждане 

по банкова сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 

IV. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА 

 

Чл.5. (1) Приемането на услугата се удостоверява с подписване на приемо-предавателен 

протокол. 

(2) С подписването на приемо-предавателен протокол за изпълнение на поръчката, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предаде цялата документация, удостоверяваща 

изпълнението на услугата.  
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на предмета на договора в 

срок, без отклонение от договореното и без недостатъци. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при поискване да получава информация за хода на 

изпълнението на договора. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява оперативен контрол за правилното и 

ефективно изпълнение на възложената поръчка, включително и да извършва проверки 

на място, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска отстраняването на констатираните 

недостатъци и пропуски в рамките на предмета на договора, както и допълването и 

отстраняването им в определен за целта срок. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се увери в качеството на услугата при 

получаването й. В случай на възражения следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) 

дневен срок. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора по реда и при 

условията на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението на предмета на договора по 

надлежен ред. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при 

условията и сроковете на настоящия договор, ако качествено и в срок изпълни 

задълженията си по него. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на 

работата, при условията и сроковете на настоящия договор. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно 

предоставяне на необходимата изходна информация и съдействие, необходими с оглед 

на обстоятелствата, за качественото изпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши качествено и в срок предмета на 

настоящия договор. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде изпълнението на услугата в 

съответствие с изискванията, уговорени в договора и приложенията към него. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка всички забележки по 

изпълнението на услугата, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се придържа към всички приложими 

технически стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко 

отношение към изпълнението на договора. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите, предмет на настоящия 

договор, с грижата на добрия професионалист, като положи необходимата грижа за 

качественото и професионалното им изпълнение. 
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Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се 

съобрази с изискванията му за форма и съдържание.  

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на 

мерките за информация и публичност по Програма Интеррег V-A Румъния-България, 

при всички дейности и документи, изготвени в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп за извършване на проверки 

на място и одити, включително да предоставя на оторизираните национални и 

европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима информация, 

отнасяща се до изпълнението на настоящия договор, която се съхранява при него. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да докладва за възникнали нередности, както и 

да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно 

получени средства. 

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 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. 

 

VII. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.25. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поръчката в срок, или с 

необходимото качество, съгласно настоящия договор, същият дължи възстановяване на 

всички платени до момента суми. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.26. Настоящият договор се прекратява: 

1. с неговото изпълнение. 

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

си дължат неустойки. 

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. 

5. Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 

невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже 

от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и 

забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.30. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще 

се извършват в писмена форма за действителност, изпратени по подходящ 

удостоверителен начин. 

Чл.31. Нищожността на някоя от клаузите в договора или допълнително уговорените 

условия не води до нищожност на друга клауза или договорът като цяло. 

Чл.32. 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, 

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, искът се отнася за решаване пред АС към 

БТПП. 

Чл.33.  Страните по договора декларират, че осъществяват дейността си в съответствие 

със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни. 

 

 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните по него. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................................                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:.............................. 

 

Официално Представляващ:                                          Официално Представляващ: 

(Име и Фамилия)            (Име и Фамилия) 

 

 

 

 

 

 


