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Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-64 от 09.10.2020 г.., по процедура BG65AMNP001-
2.007 с наименование „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, 

по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-20201 
 

ПРОЕКТ  

Д  О  Г  О  В  О  Р 

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

1. Фондация „Европейски институт”, със седалище и адрес на управление: 
гр. София - 1000, ул. «Г. С. Раковски» № 101, мецанин, ап. 1, БУЛСТАТ 121893100 
представлявана от Любов Панайотова, в качеството на директор, наричана за краткост 
БЕНЕФИЦИЕНТ, 

 от една страна и от друга страна: 

2. ............., адрес на управление: .........................., ЕИК ........................... 
представлявано от .................................., в качеството му/и на ..........................., 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

за следното : 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга 
“Информационни аудиовизуални материали“, в изпълнение на договор № 812108-
64 от 09.10.2020 г. по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на 
граждани на трети държави”, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ 2014-2020.  

II. ЦЕНИ  

Чл. 2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата 
максимална цена в размер на …………………………. лв., словом (...............................) 
лева, без ДДС. (Цената) 

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

Чл. 4. Плащанията по настоящия договор се извършват в лева по банков път. 

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

Чл. 5.(1) Плащането се извършва при представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на: 

т.1. Подробен доклад за отчитане на извършената работа; 

т.2. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемането на 
без забележки. 

т.3. Фактура с изписано името и номера на проекта. 
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(2) Плащанията се извършва в срок до 30 дни след представяне на документите 
по т.1., т.2., и т.3.  

(3) Етапи на плащане: Междинни/поетапни плащания след предаване на всеки 
от продуктите. 

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 услугите е до 09.10.2022. 

Чл. 8. Мястото на изпълнение на услугата е: Република България и ЕС. 

V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ  

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

А) Покана за предоставяне на оферта  

Б) Оферта 

ІV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.10. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
следва стриктно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предмет на този договор. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от Възложителя необходимото 
съдействие за изпълнение на работата и да получи уговореното в чл.2  възнаграждение 
за приетата работа. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа в това число и да представи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно необходимите данни и документи така, че да не 
възпрепятства дейността му и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в чл.2 
възнаграждение за приетата работа. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол по изпълнението на 
работата. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са 
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност 
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и не излизат извън рамките на предмета на този договор и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
да изпълни възложената работа в срок и без отклонения; 

Чл. 14. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с 
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заплащането на част или на 
цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по 
договора. 

Чл. 15. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или 
недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от 
следните права по избор: 

1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да 
поправи работата си; 

2. да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената 
цена или годност на изработеното. 

VІ. ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, наети от него за 
изпълнение на работата като за свои действия. 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17.  Настоящият договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие между страните; 

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на 
възложената работа; 

3. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при 
неизпълнение от другата страна; 

4. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от договора; 

Чл. 18. (1) Едностранното разваляне на договора по т. 4 на предходния член се допуска 
както при пълно неизпълнение, така и при частично, лошо или забавено изпълнение 
съгласно условията на чл. 87 - 88 от ЗЗД. 

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно 
писмено предизвестие до другата страна. 
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Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже от договора съгласно т. 4 на чл. 13 от 
настоящия договор, само когато има основателни причини за това. 

(2) В случай на отказ от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи за извършената работа. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се откаже от договора единствено при 
условията на чл. 260, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите. 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 
разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други 
отношения, които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица. 

Чл. 21. За неуредените отношения между страните се прилагат съответно 
разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство на Р България. 

Чл. 22. Споровете между страните се решават по споразумение, а при не постигането 
му, по съдебен ред пред компетентния съд по място седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
съгласно чл. 91 от ГПК. 

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

 

 

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

 

Любов Панайотова     ........................................... 

Директор, Фондация „Европейски институт“ .......................................... 


