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ДОГОВОР 

№ ……………………………………. 

 

Днес, ………………… 2017 година, между  

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, със седалище гр. София, бул. 

„Александър Стамболийски” 17, Булстат  000695160, банкова сметка IBAN: BG 06 BNBG 

96613000175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – Централно управление, 

представлявано от Боил Банов – Министър на културата, чрез Татяна Цветанова –директор на 

Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки”, съгласно Заповед № РД09-

336/09.06.2017 г. за делегиране на правомощия и Владимир Вълков – началник на отдел 

„Счетоводство”, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и 

 2 . ……………………………………………………….., със седалище и адрес на 

управление……………………………………, ЕИК ..................................., представлявано 

от................................, в качеството му на .........................., наричано по – долу за краткост 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,  

 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № 

…………….  г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за определяне на изпълнител за обществена поръчка по 

чл. 20, ал. 2 от ЗОП с предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 1: Осигуряване на публичност и информация за проект „Бюро „Творческа 

Европа“ – България – 2017 г.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Осигуряване на публичност и 

информация за проект „Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ – 

2017 г.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Осигуряване на публичност и информация за проект 

„КултПлатФорм_21“, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ …………………………………………… 

се сключи настоящият договор, при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

дейности по публичност и популяризиране на проект (посочва се наименованието на 

проекта съгласно обособената позиция), съгласно клаузите на настоящия договор, 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Предложението за изпълнение на 

поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представено в рамките на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, съставляващи неразделна част от договора. 

(2) Дейности, включени в обхвата на поръчката са:  

 

(Изброяват се дейностите посочени в техническото предложение на участника) 

 

 (3) Дейностите по ал. (2) трябва да бъдат извършени в пълно съответствие със 

заложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания в Техническата спецификация, Ценовото 

предложение и Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са 
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неразделна част от този договор, при съобразяване и с условията на публичност, зададени от 

програма „Творческа Европа“/ програма „Европа за гражданите“/ програма „Дунав“ 2014-

2020 (съгласно обособената позиция ), както и в съответствие с българското законодателство. 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОТЧЕТНОСТ И ПРИЕМАНЕ НА 

РАБОТАТА 

 

Чл. 2.(1) Общата цена за изпълнение на договора е ………… (словом) лева без ДДС и 

………….. (словом) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя 

(Приложение № 3), неразделна част от настоящия договор. Цената включва всички разходи 

по изпълнение на дейностите, предмет на договора.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

2.1. Авансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет процента) платимо в срок 

до 20 (двадесет) дни след представяне на следните документи:  

а) представена фактура в оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

2.2. Окончателно плащане в размер на 65 % (шестдесет и пет процента) в срок от 30 

календарни дни след подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол 

по чл. 2, ал. 7 от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказващ 

изпълнението на всички дейности по договора и фактура в оригинал.  

(3) Във фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като основание за плащане следва 

да се посочат номера на договора, като се впише следния текст: „Разходът е по (посочва се 

наименованието на проекта съгласно обособената позиция). При липса на някой от 

горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на 

плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът 

за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на 

фактура, съответстваща на изискванията. 

(4) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му 

не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни 

придружителни 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 уведомен за това. В 

този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от 

датата на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура и/или поисканите 

разяснения, корекции и/или допълнителна информация. 

(5) Всички плащания се извършват в лева, срещу представена оригинална фактура, с 

платежно нареждане чрез банков превод, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

Банка: ...............................  

IBAN: ................................. 

BIC: ................................... 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) 

дни от промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 

срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 
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 (7) Окончателното приемане на изпълнението на обществената поръчка се 

удостоверява чрез подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол от 

лицата по чл. 9 след приемане на всички предвидени дейности. 

 

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на извеждането му в деловодството на 

възложителя и е със срок на действие до 30.11.2017 година. 

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1)  Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности по чл. 1, ал. (2) от 

договора в срок, без недостатъци и отклонение от уговореното в условията на настоящия 

договор, Техническата спецификация, Ценовото предложение и Предложението за 

изпълнение на поръчката, неразделна част от този договор.  

(2) Да изисква и получава информация за хода на изпълнението на този договор, както 

и да осъществява текущ контрол. 

(3) Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез определени от него лица, по повод 

изпълнението на възложените дейности и да изисква тяхното доработване и коригиране, в 

случаите когато същите не съответстват на изискванията му, на предвиденото в Техническите 

спецификации и Предложението за изпълнение на поръчката. 

(4) Да не приеме извършените дейности по чл. 1, ал. 2 от договора, или на част от тях, 

ако те не съответстват на изискванията му и не могат да бъдат коригирани/доработени или 

заменени в съответствие с указанията му.  

(5) Правото на собственост, включително правата на интелектуална собственост върху 

резултатите от договора и други документи, свързани с него, възникват за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 (6) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на 

подизпълнител по време на изпълнение на договора (когато е приложимо). 

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в размера и по 

реда на настоящия договор. 

(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата налична информация по проекта, 

пряко свързана с изпълнение на задълженията му по договора през целия период на 

действието му. 

 (3) Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, необходимо му за качественото 

изпълнение на работата; 

(4) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично писмено 

упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените дейности при условията, 

определени в настоящия договор. 

(2) Да получи уговореното възнаграждение за приетите дейности, при условията и 

сроковете на този договор, ако качествено изпълни задълженията си по него; 
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 (3) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за 

изпълнение на работата по договора; 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) Да изпълни възложената му работа без недостатъци и отклонение от уговореното 

(в количествено, качествено, времево и ценово отношение), в съответствие с Техническата 

спецификация, Ценовото предложение и Предложението за изпълнение на поръчката, 

неразделна част от този договор.  

(2) Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при 

съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на отделните дейности по договора, да 

отстранява констатирани недостатъци, да извършва исканите поправки, съответно за своя 

сметка, в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Да предостави на Възложителя информационните материали, предмет на договора 

и в свободен електронночетим (jpeg, pdf или еквивалент) формат, както и в оригиналния 

формат, в който са били разработени, съобразно използвания програмен продукт, така че да 

се осигури възможност за свободно повторно използване без допълнителна намеса или 

обработка и без участие на Изпълнителя. Всички права върху използването на създадените 

графични изображения, както и предпечатната подготовка са за Възложителя, като същият 

може да ги използва неограничено.  

(4)  Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при 

изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните 

резултати, както и за мерките които са взети за отстраняването им. 

(5) 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. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези 

действия от всяко лице от екипа си. 

(6) Да изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите 

на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с най-

добрите практики в съответната област и с настоящия договор.  

 (7) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на 

включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва 

да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на 

подизпълнител по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати 

допълнителното споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл.8. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи 

гаранция за изпълнение на договора във формата на документ за внесена парична сума/ 

банкова гаранция/                .                                                                                                                   

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя 

в размер на …………….. лева. (ненужното се изтрива) 

(2) Когато гаранцията е под формата на внесена парична сума, тази сума остава в 

разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и може да бъде задържана при неизпълнение на клаузи по 

договора от страна на изпълнителя. Същата се освобождава в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

тридесетдневен срок след датата на подписване на Приемо-предавателен протокол, 

удостоверяващ приемането без забележки на последната дейност, предмет на договора. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи и се удовлетвори от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде 

развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 

гаранцията за изпълнение.  

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания 

по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за 

изпълнение на целия период на действие на настоящия договор са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІІ. ЗАЯВЯВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА  

 

Чл.9. (1) Изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор се осъществява 

от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица:  

а) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

………………….. – …………………….., e-mail: ………………, тел.: ……………... 

б) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………………и/или …………….. – …………….,  e-

mail: ………………, тел.: …………………………………..... 

в) Промяната на определените лица по тази точка се извършва с писмено уведомление. 

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

лицата по ал. 1 на двустранни Приемо–предавателни протоколи за извършени видове 

дейности. 

 

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.10. (1) За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по 

договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15 (петнадесет) на 

сто от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да 

търси обезщетение и за по-големи вреди. 

 (2) При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,5 % от стойността на забавеното плащане за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % от тази сума.  

(3) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от 

стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази 

сума. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по 

общия ред, в случай че превишават размера на предвидените неустойки 

       

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. Договорът може да бъде изменян в случаите по чл. 116 от Закона за 

обществените поръчки. 
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 Чл.12. (1)  Договорът се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичане срока на договора. 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. При констатирани нередности и/или конфликти на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. С окончателното му изпълнение; 

5. В случаите по чл. 118 от Закона за обществените поръчки;   

6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага 

след настъпване на обстоятелствата. 

7. С едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните. При прекратяване на 

договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената гаранция по 

чл.8. от договора. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

 

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  
Чл.13. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от 

страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непредвидени обстоятелства. 

(2) Страната засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 дни от настъпването на 

непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за насъпилите от 

това вреди. 

(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непредвидени обстоятелства. 

 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ  

Чл.14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, понесени от служителите 

или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като 

последица от него.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди.  

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и 

отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на 

договора или като последица от него.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби 

вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите 

служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на 

правата на трето лице.  

 

ХIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл.15. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 

този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, 

когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или 

предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 

Чл.16. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия 

си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 

изпратени на стария адрес. 

Чл.17. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния 

съд в Република България. 

Чл.18. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация – Приложение № 1; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2; 

3. Ценово предложение – Приложение № 3. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - 2(два) за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

............................................        ………………………... 

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПООП” 

(Съгл.Заповед № РД09-336/09.06.2017 година 

 за делегиране на правомощия 

 

 

............................................ 

ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО” 

 

Съгласували: 

Амелия Гешева – зам. – министър: 

Красимира Стефова – главен секретар: 

Маргарита Васева – директор на дирекция БФСД: 

Венцислав Велев – и.д. директор на дирекция МРД: 

Татяна Цветанова – директор на дирекция ПООП: 

Изготвил: 

Катя Георгиева – старши юрисконсулт в дирекция ПООП: 


