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ДОГОВОР 

№53/10.04.2017 

Обособена позиция № 2  

Създаване и поддържане на електронна страница за Местна инициативна група (МИГ) 

 

 

Днес, 10.04.2017 г. в гр.София, между: 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК,  със  седалище и адрес на управление: гр. Белоградчик, 

област Видин, ул. „Княз Борис I” №6,  ЕИК 000159458, представлявана от Борис 

Стефанов Николов  – Кмет  и Марияна Маринова Маринова – гл. счетоводител,   като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и 

„Белоградчик консулт”  ЕООД със седалище и адрес на управление: област Видин, 

община Белоградчик гр. Белоградчик 3900 ул. Иван Срацимир No 5 ЕИК 105564995 

представлявано от Боян Виденов Боянов, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

се сключи настоящия договор за следното: 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане, 
определено в настоящия договор, да извърши създаване и поддържане на електронна 
страница за Местна инициативна група (МИГ), съгласно Техническо предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 към договора и Техническа спецификация – 
Приложение № 2 към договора 

 (2) В изпълнение на дейностите по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: 

1. Изработване на уебсайт, който да отразява дейността на МИГ -Белоградчик-Димово - Макреш, 

тиражиран, с версия на български език. 

2. Поддържане на уебсайт в т.ч. осигуряване на хостинг, име на сайта и техническа поддръжка 

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дейностите 

по чл.1, ал.2, възнаграждение съгласно ценовото предложение на Изпълнителя – 

Приложение № 3 към настоящия договор в общ размер на 1 699,00  лева (хиляда 

шестотин деветдесет и девет) без ДДС и 2038,80 ( две хиляди и тридесет и осем лева и 

осемдесет стотинки) с ДДС, определено както следва: 

1. Изработване на уебсайт, който да отразява дейността на МИГ -Белоградчик-Димово - 

Макреш, тиражиран, с версия на български език. 1200,00 лева (хиляда и двеста лева) без 

ДДС и 1 440,00 ( хиляда четиристотин и четиридесет лева) с ДДС 
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2. Поддържане на уебсайт в т.ч. осигуряване на хостинг, име на сайта и техническа 

поддръжка 

499,00 лева (четиристотин деветстотин деветдесет и девет лева) без ДДС и 598,80 

(петстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки) с ДДС 

 (2) Възнаграждението по ал.(1) на този член е платимо както следва: 

1. Авансово плащане в размер на 849,50 (осемстотин четиридесет и девет лева и 

петдесет стотинки) лева без ДДС и 1019,40 (хиляда и деветнадесет лева и четиридесет 

стотинки) лева с ДДС, представляващо 50% от общата стойност на договора, определена 

в чл.2, ал.1, платимо в срок от 10 ( десет) работни дни от датата на сключване на договора 

и представяне на оригинална данъчна фактура. 

2. Окончателно плащане в размер на 849,50 (осемстотин четиридесет и девет лева и 

петдесет стотинки) лева без ДДС и 1019,40 (хиляда и деветнадесет лева и четиридесет 

стотинки)платимо в срок от 10 ( десет) работни дни от датата на приключване на всички 

дейности по чл.1, ал.2 удостоверено с приемо –предавателни протоколи за извършената 

работа и представена оригинална данъчна фактура 

Чл.3. Възнаграждението по настоящия договор се заплаща по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: 

БАНКА: Интернешънъл Асет Банк  

БАНКОВА СМЕТКА:BG18IABG74961000782701 

Банков Код: IABGBGSF 

III.ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.4. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му. 

Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по чл.1, ал.2 в срок от 

15 (петнадесет) календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение, започва да тече от датата на неговото сключване . 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) при извършване на дейностите по чл.1 да положи грижата на добрия  търговец и във 

всеки един момент да работи най-добросъвестно и в защита интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(2) да изпълни възложеното му с настоящия договор съгласно сроковете и по начина, 

уговорен в него; 

(3) да предоставя периодично на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за извършеното до момента; 

(4) нито той, нито неговите служители, подизпълнители или консултанти да не 

предоставят на трети лица, освен пред служители на Министерството на земеделието и 

храните и ДФ „Земеделие“, под каквато и да е форма информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

станала им известна в хода на изпълнение на този договор. 
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(5) Да съгласува всеки един етап от подготовката за организиране и провеждане на 

дейностите, предмет на настоящия договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

(6) Незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него проблеми 

при изпълнението на дейностите и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

(7) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по 

всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги за извършване 

на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това 

(8) След изпълнението на договора, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и 

документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите 

в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи 

и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството, верността, законосъобразността и 

приложимостта на извършените от него услуги, като е длъжен да извърши за своя сметка 

всички работи, предназначени за отстраняване на пропуски и грешки при изпълнението на 

договора, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) да получи уговореното в този договор възнаграждение в размер, по начина и в 

сроковете, уговорени в него; 

(2) да получава своевременно цялата необходима му информация, документация и 

съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) да заплати уговореното в настоящия договор възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

размер, по начин и в сроковете уговорени в него; 

(2) предоставя своевременно всяка необходима допълнителна информация и съдействие 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(3) да не използва друг консултант за осъществяването на посочените в чл.1 дейности за 

периода на времетраене на настоящия договор. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) да получи точно и качествено изпълнение съгласно условията на настоящия договор; 

(2) да получава периодичен отчет за хода на процедурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(3) да ползва изготвеното проучване и анализ за дейността си и пред други институции. 

IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 
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Чл. 10. Изпълнението и приемането на всяка от дейностите, предмет на настоящия 

договор, се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който 

се описват вида, общото съдържание и обемът на извършените работи, наличието или 

липсата на допуснати недостатъци при изпълнение на дейностите.  

VIIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 11. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна 

дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на българското 

гражданско и търговско законодателство. 

Чл. 12. (1) При забава на извършване и предаване на съответната дейност по чл.1, ал.2 от 

този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % /нула цяло и две 

десети на сто/ от общата цена за съответната дейност по чл. 2, ал. 2 за всеки просрочен 

ден, но не повече от 10 % /десет на сто/ от стойността на договора. 

(2) При виновно некачествено извършване на дейностите по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % /десет на сто/ от стойността на 

некачествено извършените работи. 

(3) При виновно пълно неизпълнени  на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % /тридесет процента/  

от стойността на договора. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се отклони от изискванията за извършване на услугата, 

предмет на настоящия Договор, или не е изпълнил някое от задълженията си по Договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на 

цялото възнаграждение. 

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от дейността и по-нататъшното изпълнение 

се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи такава част от 

уговореното възнаграждение по чл. 2, отговарящо на изпълнената част от услугата. 

VI.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.13. Възникналите в хода на изпълнение на настоящия договор спорове се решават по 

споразумение между страните, като за тях се подписват анекси. В случаите, когато 

страните не се договорят, споровете се решават по реда на действащото законодателство. 

Чл. 14.  Действието на този договор се прекратява: 

1. С изпълнение и предаване на договорената работа. 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид. 

3. Незабавно с едностранно предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези 

работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни 
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4. С 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна 

при виновно неизпълнение на съответните задължения по настоящия договор. 

Чл.15. Неразделна част от настоящият договор са следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническо предложение на Изпълнителя 

Приложение № 2 – Техническа спецификация  

Приложение № 3 – Ценово предложение 

Настоящият договор се състави в  три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....................                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ:...........................  

БОРИС НИКОЛОВ                                                           Боян Боянов 

Кмет на община Белоградчик                                            Управител  

                                                                                             „Белоградчик консулт”  ЕООД 

/Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните 

данни/ 

 

Съгласувал: 

 

Юрист……………………………………….. 

                              (Рени Длъгнекова) 

 

Гл.счетоводител:…………………………………… 

                                    (Марияна Маринова) 

  

/Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за 

обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни/ 


