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Проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и 
ресурси и културното наследство на трансграничния регион”, код на проекта ROBG 578 

финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ 
 
 

Приложение № 8 
Проект! 

 
ДОГОВОР 

№ [попълва се номер, определен от Възложителя] 
 
Днес, [дд.мм.гггг], в гр. Видин, между: 

СИМФОНИЕТА - ВИДИН, с адрес: гр. Видин, ул. "Градинска" № 4, ЕИК 000153836, 
представлявана от Мирослав Кръстев, в качеството му на директор, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и  
[Наименование на изпълнителя],  

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище 

иадрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 

код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или 

трета страна) […] [и ДДС номер […] [да се попълни приложимото според случая], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи 

изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, 

представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който 

произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – 

ако е приложимо],наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); 
  

се сключи този договор, за следното: 
 

Чл.1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изготви стратегически 
документ, обект на настоящата поръчка, с предмет: „Стратегия за популяризиране на 
музикалната култура и развитието на музикалния туризъм“, във връзка с реализацията 
на проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство 
и ресурси и културното наследство на трансграничния регион”, код на проекта ROBG – 
578 финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, съфинансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на Република 
Румъния и Република България, съгласно подадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, 
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неразделна част от настоящия договор. 
 

Чл.2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
2.1.Срокът за изпълнение на Договорa e ............... дни, но не по-късно от 
11.11.2019г. 
 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване на последната 
страна, подписала договора и изтича с изтичане на срока на предаване на услугата, 
упоменат в чл. 2, т. 2.1. 
 

Чл.3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
3.1.Услугата, предмет на договора се извършва на цената, посочена в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 
(1) Общата стойност на договора е ........ (....с думи) лева, крайна цена.   
3.2.Цената по Чл.3.1(1) съставлява цялото възнаграждение, дължимо от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи 
на преразглеждане. 
(1) Плащанията се извършват въз основа на следните документи: 
 - приемо-предавателен протокол за приемане на съответната дейност, подписан 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 - представяне на оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, (в която да бъде 
вписан текста: „По проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на 
природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния 
регион”, код на проекта ROBG- 578, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния- 
България“), издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, стойността по член 3.1, при спазване 
на условията по Чл.3.2. (1) както следва: 
Авансово плащане – в размер на 50 % от стойността по 3.1 в срок от 30 (тридесет) дни 
след влизане в сила на настоящия Договор и издаване на фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Окончателно плащане в срок от 30 (тридесет) работни дни след изпълнение и 
приемане на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставяне на фактура. 
Плащането се извършва по банков път, по сметката на Изпълнителя: Банка: 
................................... 
BIC: .......................... 
IBAN: ....................... 
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени в срок от 7 календарни дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени. 
 

Чл.4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  
4.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
- Да извърши възложената работа съгласно условията на настоящия договор и 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
- Да осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява контрол по изпълнението на 
възложената дейност; 
- Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършването на дейността при нейното изпълнение; 
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- Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи срочното и 
качествено изпълнение на дейността; 
- Да спазва изискванията за визуализация на Програма Интеррег V-A Румъния-
България; 
- Да участва и дава необходимите разяснения  при текущ и окончателен преглед и 
приемане  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената работа; 
- Да съобрази препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на възложената 
работа и отстрани за своя сметка констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ несъответствия; 
- Да подпише с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за предаване на 
извършената работа; 
- Да издаде съответните фактури, в които изрично посочва, че услугата е извършена 
по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство 
и ресурси и културното наследство на трансграничния регион” код на проекта ROBG – 
578; 
- Да пази търговската и професионална тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са му станали 
известни в процеса на изпълнение на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право 
да разгласява, разпространява (възмездно и/или безвъзмездно, от свое и/или от 
чуждо име) информацията, до която има достъп във връзка с изпълнението на този 
договор; 
- Да предостави възможност на органите на Финансиращата институция да извършват 
проверки, чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно 
изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на 
оправдателни документи за отчитането, счетоводни документи и всякакви други 
документи. 
- Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 
както и да уведоми незабавно Бенефициента относно обстоятелство, което 
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 
Изпълнителят има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в 
сроковете, посочени в настоящия договор. 
 
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
- Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата информация, необходима за 
извършване услугата, предмет на настоящия договор; 
- Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на възложената 
работа; 
- Да подпише с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за извършената 
работа; 
- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение при условията на 
настоящия договор;  
- Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта; 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
- Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените доставка в срок, без 
отклонение от договореното и без недостатъци; 
- да откаже приемането на услугата при непълно или неточно изпълнение или 
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при съществено забавяне изпълнението на договора; 
- Да дава указания и да проверява изпълнението на договора, като не пречи на 
оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- Да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и 
организацията по изпълнението на дейностите, предмет на договора; 
 
 

Чл.5. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
5.1. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
5.2. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. СТРАНИТЕ се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи 
дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до 
невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения. 
5.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на 
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или 
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на 
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността 
за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 
5.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила. 
5.5. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
5.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 
непреодолима сила; 
5.5.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; 
или 
5.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора. 
5.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 

Чл.6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Договорът се прекратява: 
1. С изтичане срока на договора; 
2. С изпълнение на всички задължения на страните; 
3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
5. При прекратяване на юридическото лице – страна по договора, без правоприемство. 
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; 



  
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                            
 

 

www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз. 
 

7. Предсрочно, без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при пълно 
неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
8.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 
(петнадесет) работни дни; 
8.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци; 
8.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
8.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 
или ликвидация. 
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15 (петнадесет) дневно 
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 
10. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на 
задълженията от другата страна по договора - с 10 (десет) дневно писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна. 
 

Чл. 7. АВТОРСКИ ПРАВА 
Всички авторски права за материалите, изготвени по силата на този договор, 
принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който има право да се разпорежда самостоятелно с 
тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва материалите, изготвени в изпълнението 
на този договор, за други цели, без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
В случай, че в рамките на изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши права на трето лице, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за това. При необходимост да се придобият 
авторските права за целите на изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави това 
изяло за своя сметка. 
 

Чл. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
8.1 Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при условията 
на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 
8.2. Всички уведомления между страните, свързани с изпълнението на този договор и 
разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са подадени, в 
писмена форма, на място или са изпратени по пощата (с обратна разписка), 
електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 
8.3. За целите на този договор, данните и лицата на страните са, както следва: 
- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: СИМФОНИЕТА - ВИДИН, с адрес: гр. Видин, ул. "Градинска" № 4, 
ЕИК 000153836, представлявана от Мирослав Кръстев - директор, 
 
- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ............................................................................. 
8.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми в три дневен 
срок другата страна за новия си адрес, съобщенията ще се считат за надлежно 
връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
8.5. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 
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случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата, на посочените адреси за 
кореспонденция, покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори. 
8.6. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на 
Република България по реда на ГПК. 
8.7. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 
8.8. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
 
Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:  
Приложение №1 - Техническа спецификация 
Приложение №2 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с ценово и техническо предложение 
 
 
Настоящият договор е съставен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра - по 
един за всяка от страните. 
 
 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ БЕНЕФИЦИЕНТ:                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
  
.........................................................                                               
.................................................... 
                           (име, подпис, печат)                                                        (име, подпис, 
печат) 
 
 


