
 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ДОГОВОР 

 

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

 

Фондация “Европейски институт”, гр. София, “Г. С. Раковски” 101, ЕИК BG 121893100, 

БУЛСТАТ 121893100, представлявана от Любов Любенова Панайотова – Директор, 

наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

 

и от друга 

…………………………, адрес…………………………. наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ се 

споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. С този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, като 

…………………………………………………………………….. и като представител на 

фондация „Европейски институт”, по проект с номер по 

………………………………………., да изпълнява дейностите специфицирани в 

Приложение 1, неразделна част от настоящия договор. 

 

Чл.2. Разходите за техническото осигуряване и провеждане на дейностите, предвидени в 

този договор, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързани с 

изпълнението на дейности в страната (пътни, дневни и разходи за нощувки), описани в 

Приложение 1, също са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.3. Срокът за изпълнение на настоящия договор, включително за представяне на 

окончателните доклади, е до ……………………………. година.  

 

ІII. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4. Цената на договора за целия срок на действие е ……….. лева. 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ръка или по банков път по сметка, след приключване 

на работа и след изготвяне на доклад, приет с двустранно подписан протокол. Сумата ще 

се изплаща както следва: 

Първо плащане: 50% от сумата по договор, след приключване на ………………………… 

Окончателно плащане : 50% след приключване на всички останали задължения по 

договора, съгласно Приложение 1. 

 



 

 

 

 

 

ІV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следва 

стриктно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предмет на този договор. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата; 

2. да получи уговореното в чл.4 възнаграждение за приетата работа. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. 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; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в чл.4 възнаграждение за приетата 

работа. 

Чл. 9.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. 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 и не излизат извън 

рамките на предмета на този договор; 

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

отклонения; 

Чл. 10. 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. 11. 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. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, наети от него за 

изпълнение на работата като за свои действия. 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 13.  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. 14. (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. 

Чл. 15. (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. 16. 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. 

3. Чл. 17. За неуредените отношения между страните се прилагат съответно 

разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство на Р България. 

Чл. 18. 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 състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка 

от страните, като всеки един от тях е със силата на  оригинал. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

/ Любов Панайотова /     / ………………………/ 

 

Дата : …………………..     Дата : ……………………. 


