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ПРОЕКТ НА 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 Рашко Младенов – Министър на културата, чрез Татяна Цветанова –

директор на Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки”, съгласно Заповед № 

РД09-230/ 04.05.2016 година и Заповед № РД09-782/ 19.10.2016 год. 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: „Изработка на печатни и рекламни материали за нуждите 

на Министерството на културата“, се сключи настоящият договор, при следните условия: 

 

II..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, a ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

да изработи и достави печатни и рекламни материали по вид, количество и параметри, 

съгласно Техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част 

от този договор. 

IIII..  ССРРООКК  ИИ  ММЯЯССТТОО  ННАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

 2.1. Срокът на договора започва да тече от датата на извеждането му в деловодството на 

Възложителя и е за максимален срок от 12 /дванадесет/ месеца.  

 2.2. Доставката на материалите за Възложителя се извършва на следния адрес: гр. София, бул. 

,,Александър Стамболийски” № 17. 

IIIIII..  ЦЦЕЕННАА  
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3.1. Общата цена по договора е в размер на ……( …….) лева без ДДС, или …. ( ……) лева 

с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общата цена включва 

всички разходи за дизайн, изработка и доставката на материалите, включително транспортни 

разходи, застраховки и др., свързани с изпълнение на предмета на договора.  

3.2. Допълнителни работи, извън цената посочена в т. 3.1 от този Договор не се заплащат 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнени, но недоговорени с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, работи са изцяло за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 3.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от 

тях работи и приети по реда на раздела относно ,,заявки и приемане”. 

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва авансово плащане. 

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% от стойността на всяка извършена доставка на 

печатни и рекламни материали в срок до 10 (десет) дни, по банков път, в лева след приемане 

на работата без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписан двустранен предавателно-

приемателен протокол и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по 

която е извършена доставката. В двустранния предавателно-приемателен протокол се посочва 

мястото на изпълнение на договора, доставените материали, единичните цени, съгласно 

ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и общата цена на доставката. 

3.6. Плащанията по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път 

в лева по следната банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

№ на сметка …………;Банков код ………;Банка ……………………………………..… 

 3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.8. В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, 

при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да 

възстанови съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искане 

за това по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.9. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата 

лихва за периода на просрочието.  
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3.10. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IIVV..  ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ  ИИ  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ  

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1.1. Да получи заявените доставки от Изпълнителя по предмета на договора без 

отклонения, качествено и в срок, в съответствие с условията на този договор и заявеното.  

4.1.2. Да осъществява контрол относно качеството, количествата и др. във всеки момент от 

изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4.1.3. Да прави рекламации за недостатъците на заявените материали.  

4.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от възложеното или работата му е с недостатъци; 

4.1.5. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 

отклонения от поръчката; 

4.1.6. Да прекрати този договор едностранно, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

изпълнява възложеното в обема, срока и при условията на договора; 

4.1.7. Да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предприемането на 

действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор; 

4.1.8 Възложителят има право да получи за одобрение мостри на заявените материали, 

съгласно условията и сроковете предвидени в този договор и отправената заявка. 

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

4.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените печатни и рекламни 

материали при договорените условия и срокове;  

4.2.2. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята компетентност, при 

изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата 

информация, необходима за пълното, точното и качественото извършване на доставките по 

т.1.1. 

4.2.3 Да приеме всяка доставка  по реда, посочен в настоящия договор; 

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

4.3.1. Да получи договорената в т. 3.1 цена при условията и в сроковете, предвидени в 

договора; 

4.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките.  

4.3.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършената работа при условията на 

настоящия договор;  
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4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

4.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора качествено, в 

съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срока и съобразно другите условия, 

предвидени в настоящия договор и приложенията към него, както и да изпълнява стриктно 

дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущи задължителни указания по изпълнението. 

4.4.2. да представи на Възложителя предварителни мостри за одобрение на заявените 

материали до …………. календарни дни от получаването на заявката. 

4.4.3. да извърши доставката на одобрените от възложителя материали до …….. 

календарни дни от датата на получаването на одобрението. 

4.4.4. Да осигури за своя сметка транспорта на доставката на материалите до мястото на 

изпълнението съгласно т. 2.2. от договора. 

4.4.5. Да отстрани за своя сметка констатираните недостатъци на заявените материали;  

4.4.6.Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнение на 

поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа; 

4.4.7. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на 

предмета на договора; 

4.4.8. Да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои подизпълнители, 

необходимостта, от които е възникнала в хода на изпълнение на предмета на договора (ако 

има такива); 

4.4.9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси; 

4.4.10. Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с 

изпълнението на договора, като поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за 

целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, 

свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако 

възникне спор по отношение наложителността на публикуване или обявяване на такава 

информация за целите на изпълнението на договора, решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 

окончателно; 

4.4.11. Изпълнителят се задължава да изготвя двустранни приемо-предавателни 

протоколи за извършване на конкретните доставки/услуги, които да представи на 

възложителя за подпис без забележки или за отразяване на рекламация. 

4.4.12. Изпълнителят гарантира, че правата на използваните материали (напр. текст, 

графики, снимки, дизайн и др. обекти на авторско и сродно нему право и други права по 

индустриална собственост) е придобил на законово или договорно основание. при възникване 

на претенции към възложителя по отношение на използваните материали, отговорността се 

поема от изпълнителя. 
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V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 5.1. 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) 

5.2. 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. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. 

5.3. 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.  

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

5.5. 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.  

VI.ЗАЯВКИ И ПРИЕМАНЕ 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща заявка за изработка и/или доставка на артикули, съгласно 

Техническото предложение (Приложение 2), в която определя количеството, вида, срока за 

изпълнение на конкретната доставка, както и срок за представяне на мостри в съответствие с 

т. 4.4.2 и т.4.4.3. 

6.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявките и предавателно-приемателните протоколи по 

предходната точка се подписват от: директорите на дирекциите, за нуждите на които са 

печатните и рекламните материали. 

6.2. Заявката се изпраща на посочената в настоящия договор електронна поща, с което се 

приема, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е уведомен и срокът за изпълнение започва да тече. 

VІI. РЕКЛАМАЦИИ 
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7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

констатиране на скрити недостатъци и/или несъответствия, отразени в констативен протокол, 

съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриването на недостатъка/несъответствието, но не по-

късно от 10 дни от приемането на доставката. След съставянето на протокола 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно го предявява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

7.2. Сроковете за предявяване на рекламациите започват да текат от момента на 

подписване на приемателно-предавателния протокол по т. 6.1 от настоящия договор. 

VVІІIIII..  ССААННККЦЦИИИИ  

8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея в 

договорения срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от 

общата стойност по т. 3.1., за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от стойността на 

договора. 

8.1.1. Разходите по отстраняване на всички преки и непосредствени вреди на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в резултат на виновно неизпълнение на клаузите на 

настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.2. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 0,1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от 

стойността на забавеното плащане. 

8.3. За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по договора 

неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15 % от цената по договора.  

8.4. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените 

от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка. 

XXII..  ППРРЕЕККРРААТТЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  

9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 

а) с изтичане на срока на договора и/или с окончателното му изпълнение. 

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

в) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 15-

дневно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната страна; 

г) с едномесечно писмено предизвестие, отправено от всяка от страните по договора 

към другата; 

д) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е използвал подизпълнител без да е декларирал това в 

офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този посочен в офертата му. 
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9.2. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени в 

обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по т. 3.1. въз основа 

на протокол, съставен и подписан от страните по договора. 

9.3. При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на изправната 

неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по т. 3.1. 

9.4. Неустойки и обезщетения по този Раздел не се дължат, когато неизпълнението е 

станало в резултат на форсмажорни обстоятелства. 

ХХ..  ППООВВЕЕРРИИТТЕЕЛЛННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ..  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ППООВВЕЕРРИИТТЕЕЛЛННООССТТ  

10.1. Всички данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със сключването и 

изпълнението на този договор ще се третират от страните като конфиденциална информация. 

10.2. Страните се задължават да пазят в тайна, да не разпространяват на трети лица и да 

опазват от неоторизиран достъп информацията, станала им известна при или по повод 

изпълнението на задълженията им по настоящия договор, включително и след прекратяването 

на същия.  

10.3. Всяка от страните се задължава да информира другата при нарушаване на 

изискванията за опазване на поверителност на информацията по този договор. 

10.4. В случай на прекратяване на договора, всяка от страните определя предоставената 

информация, която другата страна трябва да унищожи. Унищожаването на носителите на 

информация се извършва по начин, който да не позволява нейното възстановяване. Това се 

отнася и за информацията, предоставена на електронен носител. 

10.5. В случай на необходимост от предоставяне на трети лица на поверителна 

информация, е необходимо изричното и писмено съгласие на другата страна по договора за 

всеки отделен случай.  

ХХІІ..  ННЕЕППРРЕЕООДДООЛЛИИММАА  ССИИЛЛАА  

11.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по 

договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е 

непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 

сключване на договора. 

11.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок 

до седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата 

страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба 
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страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено 

потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган. При неуведомяване се 

дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

11.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 

тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, 

през което е била налице непреодолима сила. 

11.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес 

от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата 

страна. 

XXІІІІ..  ППООДДССЪЪДДННООССТТ  

12.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод 

неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до 

неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне 

помежду си. 

12.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 

подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското 

законодателство съд по седалище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХХІІІІІІ..  ККООММУУННИИККААЦЦИИЯЯ  ИИ  ППРРЕЕДДААВВААННЕЕ  ННАА  УУССЛЛУУГГИИТТЕЕ..  ООББЩЩИИ  РРААЗЗППООРРЕЕДДББИИ 

13.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в 

писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба. 

Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на 

документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между 

хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител. 

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за лице за контакти и контрол по изпълнение на 

настоящия договор: …………………………………………………, тел: …………………., факс: 

……………………..; ел. поща: ………………………………., адрес 

……………………………….; 

13.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакти и контрол по изпълнение на 

настоящия договор:…………………………………………., тел: …………………., факс: 

……………………..; ел. поща: ………………………………., адрес 

……………………………….; 



9 

13.4. Комуникацията по настоящия договор се извършва между определените лица за 

контакти. Страната, която е променила адреса си за кореспонденция е длъжна да уведоми 

писмено другата страна. В противен случай съобщенията ще се считат за валидно връчени на 

последния известен адрес по договора. 

13.5. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на 

трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна. 

13.6. Договорът влиза в сила от датата на извеждането му в деловодството на 

Възложителя. 

13.7. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите 

разпоредби на българското гражданско законодателство. 

13.8. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни 

екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Технически спецификации (от документацията за участие); 

Приложение № 2  - Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3  – Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

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

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПООП” 

(Съгл.Заповед № РД09-230/ 04.05.2016 година 

 и Заповед № РД09-782/ 19.10.2016 год.  

за делегиране на правомощия) 

 

 

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

ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО” 

 


