
                   

 

 

ДОГОВОР 

№151/09.10.2017 г. 

 

 

Днес 09.10. 2017 г. в гр.Белоградчик, 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 

„АРТИПО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул. „Железничарска” 

№24/В/25 с ЕИК 202376380 представлявано от Надежда Петрова Цветкова, 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 дейности по информираност и публичност на 

проект „Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в 

трансграничния регион” („Joint initiatives and solutions in addressing emergency situations in 

the cross border area”) с код на проект 15.3.1.039 финансиран по  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 

Договор за субсидия № 7633/30.01.2017 г. съгласно Ценово предложение - Приложение №1 

към настоящия договор и Техническа спецификация – Приложение №2 към настоящия 

договор 

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

1) Организиране и провеждане на две пресконференции (при стартиране и 

приключване на проекта) за минимум 30 участника 

2) Изработване и разпространение на информационна брошура  

3) Изработване и излъчване на аудио спот за популяризиране на проекта 

4) Организиране и провеждане на семинар за минимум 70 участника 

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 15 230,00 лева (петнадесет 

хиляди и двеста и тридесет лева) без ДДС и 18 276,00 ( осемнадесет хиляди двеста 

седемдесет и шест лева) с ДДС, определено както следва: 

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



                   

 

1) Организиране и провеждане на две пресконференции (при стартиране и 

приключване на проекта) за минимум 30 участника 2 бр. х 1 400,00 лв. Общо 2 800,00 

лева без ДДС и 3 360,00.лева с включено ДДС 

2) Изработване и разпространение на информационна брошура – 5000 бр. х 1,65  лв. 

Общо 8 250,00 лева без ДДС и  9 900,00 лева с включено ДДС 

3) Изработване и излъчване на аудио спот за популяризиране на проекта - за 

изработка 80,00 лева без ДДС и 96,00 лева с включено ДДС. За излъчвания 20 бр. х 

30,00 лева. Общо 600,00 лева без ДДС и 720,00  лева с включено ДДС. 

4) Организиране и провеждане на семинар за минимум 70 участника 1 бр. х 3 500,00 

лева без ДДС и 4 200,00 лева с включено ДДС 

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

1. Авансово плащане в размер на 4 569,00 (четири хиляди петстотин шестдесет и девет) 

лева без ДДС и 5 482,80 (пет хиляди четиристотин осемдесет и два лева и осемдесет 

стотинки) лева с ДДС, представляващо 30% 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 платимо в срок от 10 ( десет) работни дни от датата на 

приключване на всяка една от дейностите 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: Райфайзенбанк ЕАД, клон Видин 

БАНКОВА СМЕТКА: BG18 RZBB 9155 100 3116 906 

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  eкакто 

следва: 

1) Организиране и провеждане на две пресконференции – 10 (десет) календарни 

дни, считано от датата на получаване на уведомително писмо от страна на 

Възложителя до Изпълнителя 

2) Изработване и разпространение на информационна брошура – 15 (петнадесет) 

календарни дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на текстовете и 

съдържанието на брошурата 

3) Изработване и излъчване на аудио спот за популяризиране на проекта – срокът 

за изработване на спота е 15 (петнадесет) календарни дни от датата на получаване на 

уведомително писмо от страна на Възложителя за стартиране. Срокът за 

излъчванията е до изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по 

проекта. 

4) Организиране и провеждане на семинар за минимум 70 участника - 10 (десет) 

календарни дни, считано от датата на получаване на уведомително писмо от страна 

на Възложителя до Изпълнителя 



                   

 

 

(2) Срокът за изпълнение на всяка една от дейностите по чл.1, ал.2 , започва да тече от 

датата на възлагателно писмо от страна на Възложителя до Изпълнителя. 

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, под каквато и да е форма информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала им 

известна в хода на изпълнение на този договор. 

(5) Да съгласува всеки един етап от подготовката за организиране и провеждане на 

дейностите, предмет на настоящия договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 

(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 

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 

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 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

БОРИС НИКОЛОВ                       НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА 

Кмет на община Белоградчик                                    Управител „Артипо” ЕООД 

                                                                                      

 

Гл.счетоводител:…………………………. Марияна Маринова 

Юрист………………………. Рени Длъгнекова 

 

/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/ 

 


