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ДОГОВОР 
 

 
Днес, __.__. 2023г. , в град Видин, между:  
 
Сдружение „БОКАЯ“, седалище: гр. Кула, ул. Арда 8 и управление,  ул. Цар Симеон Велики 28 гр. 
Видин, БУЛСТАТ: 176584466, представляващ: Борис Валериев Недялков с ЕГН 9306251700 – Председател на УС, 
наричано по-долу за краткост краткост Възложител, от една страна 
  
и 
 
…………….. ”___” ООД/АД/ЕТ  
седалище:    гр. ___ БУЛСТАТ:  …….представляващ:  ___ с ЕГН ___ – Управител 
/ Изпълнителен Директор, обслужваща банка: ……………, IBAN: ……………., SWIFT: …………….., 
наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна, се сключи настоящият Договор за Услуга при следните 
условия: 
 
     

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

чл.1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение, да извърши следната услуга: 
„Криейтив и реализация на комуникационна кампания“ по-проект ACF/777 „Честна игра“, 
наричана по-долу за краткост ”Услугата”. 
чл.1.2. Изпълнителят се задължава да извърши Услугата в срок до 30.07.2023г. 
чл.1.3   Изпълнителят извършва предмета на договора в пълно съответствие с изискванията на възложителя, описани в 
поканата, представляваща неразделна част от настоящия договор като негово Приложение № 1. 
 
 
2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
чл.2.1. 1) При точно изпълнение на възложената Услуга, Възложителят изплащане на Изпълнителя възнаграждение в 
размер на ___ (___) лева, с включен ДДС. 

2) Цената по предходната алинея се заплаща от Възложителя на два пъти, като авансово се заплаща осемдесет 
процента от сумата в срок до 20 работни дни от подписването договора за Услугата, по банкова сметка, при условията 
на приетото от Възложителя ценово предложение в офертата на Изпълнителя, представляваща неразделна част от 
настоящия договор като негово Приложение № 2. 

3) Останалата сума от двадесет процента се изплаща на Изпълнителя при окончателното приемане на 
възложената работа, по банков път и след подписването на констативен протокол. 

4) Плащането се извършва въз основа на приети услуги, удостоверени с констативен протокол. 
5) Посочената цена включва възнаграждение за извършване на услугата по договора, както и всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 
 

 
 
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СТРАНИТЕ 
 
чл.3.1. Изпълнителят се задължава да извърши Услугата точно и в договорения срок, спрямо изискванията на 
настоящия договор. 
чл.3.2. Изпълнителят отстранява за своя сметка всички недостатъци на предоставената Услуга, за които Възложителя 
е възразил при приемането на Услугата. 
чл.3.3. Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнението на Услугата и да 
му заплати договореното в чл.2.1 възнаграждение. 
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чл.3.4 Да разглежда и да приема всички писмени възражения на Възложителя относно недостатъците, допуснати при 
изпълнение на поръчката и да ги отстранява за собствена сметка. 
чл.3.5  Изпълнителя е длъжен да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за 
извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията на националното законодателство, 
която да подлежи да подлежи на точно идентифициране и проверка. 
чл.3.6  Изпълнителя се задължава да посочва във всички разходооправдателни и платежни документи за услугата, 
предмет на настоящия договор, наименованието на програмата, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ 
и името но проекта, а именно:  Договор № …./ …, по-проект ACF/777 „Честна игра“ изпълняван в рамките на Фонд 
Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 
г.   
чл.3.7  Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за 5 години 
от датата на приключването му. 
 чл.3.8 Изпълнителя се задължава да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на услугата 
и предприетите мерки за тяхното разрешаване. 
чл.3.9 Изпълнителя носи отговорност пред другата страна за причинени вреди, ако не изпълни задължението си по 
настоящия договор. 
чл.3.10 Изпълнителя има право да поиска от Възложителя необходимото съдействие при изпълнение на услугата, 
описана в чл.1 от настоящия договор. 
чл.3.11  Възложителя е длъжен да приеме извършената работа от Изпълнителя съгласно клаузите на настоящия договор 
съобразно изискванията за качествено изпълнена работа. 
чл.3.12 Възложителя има право да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя договорни задължения. 
чл.3.13 Възложителя има право да не плати разходи на Изпълнителя по изпълнението на този договор, който не са 
включени в одобреното ценово предложение. 
чл.3.14 Възложителя има право да уведоми писмено Изпълнителя за становището си относно предоставените му услуги 
в 5 дневен срок от получаването им. 
 
 
5. НЕУСТОЙКИ 
 
чл.4.1. 1) При забава за предаване на Услугата, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% ( 
нула цяло и пет процента) на ден от стойността на Услугата, за всеки ден на забава. 
 2) В случай че забавата продължи повече от 10 (десет) дни, Възложителят има право да развали Договора.  
чл.4.2. При забава за заплащане на уговорената цена, Възложителя дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% 
(нула цяло и два) на ден от неплатената част на цената, за всеки ден на забава.  
чл.4.3. Плащането на неустойките, предвидени в Договора, не лишава изправната страна от правото й да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
 
 
5. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
чл.5.1. Настоящия договор може да бъде прекратен в следните случай: 

- По взаимно съгласие; 
- След изтичане на договорения срок; 

/2/ Възложителя има право да прекрати договора в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в 
състояние да изпълни своите задължения, включително при невъзможност да осигури финансиране за изпълнените на 
поръчката по причини, които не е могъл и не е бил длъжен да предвиди или предизвика. В този случай Възложителя 
изплаща на Изпълнителя извършеното до момента на прекратяване. 
 
/3/ Възложителя има право да прекрати договора едностранно, без предизвестие, ако Изпълнителя не изпълни, без 
основание, задължително  указание отправено от Възложителя или някое от задълженията си по настоящия договор и 
не представи задоволително обяснение в срок от 5 дни след получаване на писмено уведомление, което да удовлетвори 
Възложителя. В този случай Изпълнителя дължи връщане на изплатените такси и или неустойка. 
/4/ При пълно неизпълнение, както и при неточно изпълнение на задълженията на една от страните, съшият се 
прекратява от изправната страна с 3 (три) дневно писмено предизвестие до неизправната страна.  
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
чл.6.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни. 
чл.6.2. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на 
Република България. 
чл.6.3.  Всички съобщения, предизвестия и уведомления, свързани с изпълнението на този договор са валидни когато 
са изпратени по пощата на адреса на съответната страна, предадени чрез куриер, лично срещу подпис на приемащата 
страна.  
чл.6.4. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните. 
 

 
  

ДОГОВАРЯЩИ 
 

Възложител:      Изпълнител: 
 


