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ПРОЕКТО-ДОГОВОР № ………………….. 
 

 
 
 
 
 
Днес, [дата] в гр. София, между: 
 

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ“, ЕИК 176649736, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. 

„Съборна“ № 4, вх. В, ет. 2, ап. 4, представлявано от Пламен Славов Драгнев  в качеството му на 

Председател, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
 

и 
 

……………………………………….. 

(наименование на кандидата) 

……………………………………….. 

ЕИК (за български фирми) 

……………………………………….. 

(адрес на регистрация / постоянен адрес на кандидата),  

 

представляван от 

………………………………………………………………………………………………………… 

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан 

и СТРАНАТА, а заедно – СТРАНИТЕ 
 

на основание чл. 10, ал. 1 от ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за 

разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, във връзка с проведена 

процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: 

 

„Избор на външна експертна помощ за изпълнение на проект № BMP 1/2.2/2432/2017 

„BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for 

sustainable management strategies for Balkan agricultural sector (Преход към ферми с нулев 

отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за 

устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите)“ 

 

и предвид всички предложения от офертата, въз основа на които е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши срещу 

уговореното възнаграждение публична покана с предмет „Избор на външна експертна помощ за 

изпълнение на проект № BMP 1/2.2/2432/2017 „BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, 
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waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural 
sector (Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна 

карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите  съгласно 
техническо и ценово предложение от офертата, неразделна част от настоящия договор. 
 

(2) Дейностите по предмета на договора, така, както тези, които са описани в техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са неразделна част от 

договора. 
 
(3) В случай, че за предмета на договора, или някоя негова част, има приложими нормативни 
изисквания или указания или инструкции, се счита, че те са определени с посочването им в 
предмета на договора и в спецификацията и съответствието ще се приема по реда на договора. 
 

ІІ. СРОК И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 2. (1) Договорът се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни и ще 

остане обвързващ за страните до изтичане на сроковете за осъществяване на дейностите по 
проекта, освен ако не бъде прекратен по-рано по предвидения в договора ред или съгласно 
нормите на действащото законодателство. 
 
(2) Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора е [срок с цифри] ([срок с думи]) 
календарни дни/месеца, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 
 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор е в размер на [цена с 

цифри] ([цена с думи]) лева, с включен ДДС, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 
 

(2) Цената на договора следва да се смята за крайна и окончателна цена за изпълнение на 

работите, предмет на договора и отстраняване на всички недостатъци по тях. Договорната цена 

включва всякакви разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за материали и други разходи, необходими за 

изпълнение на включените в обхвата на договора работи. 
 
(3) Цената на договора по ал. 1 не подлежи на промяна, освен при възникване на някое от 
обстоятелствата по чл. 10, ал. 2 от ПМС № 160 от 1 юли 2016г. 
 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на действително извършените работи, по вид и 

количество, в съответствие с предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта. 
 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин: 
 

 Авансово плащане – 30% (тридесет на сто) от стойността на договора; 

 Междинно плащане – 30% (тридесет на сто) от стойността по договор на Задачи 3, 4 и 5 

при завършване от изпълнителя на самостоятелна съществена част от същите Задачи и 

представяне на резултатите по тях; 

 Окончателно плащане № 1 – 70% (седемдесет на сто) от стойността по договор на Задачи 

1 и 2 при завършване от изпълнителя на задълженията по същите Задачи и представяне на 

резултатите по тях; 

 Окончателно плащане № 2 – 40% (четиридесет на сто) от стойността по договора на Задачи 

3, 4 и 5  в срок от 30 (тридесет) дни след окончателно приемане на изпълнението с 

двустранно подписване на приемо-предавателен протокол без забележки по реда на 

Договора за изпълнение. 

 

Чл. 5 Плащанията по чл. 4 се извършват в лева, с платежно нареждане по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 
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Банка:  

BIC:  

IBAN:  

 

Чл. 6 Срокът за плащане по чл. 4 (2) се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че 

фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или 

некоректни документи или наличие на непълноти в изготвените документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в 

срок до 15 дни, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от 

датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите 

разяснения, корекции или допълнителна информация 
  
 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнение на работите в срок, без отклонение от 
договореното и без недостатъци, както и да иска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани всички скрити 
недостатъци на изпълнените от него работи по реда и в сроковете, определени в този договор.  
2. Да упражнява контрол, самостоятелно или чрез свой представител, върху качеството на 
изпълнените работите, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава 

неговата оперативна самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на нормативен акт или спецификациите или 

водят до съществено отклонение от възложените работи.  
3. Да задържи суми за заплащане за некачествено изпълнени работи, до отстраняване на 
дефектите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията и по реда на договора.  
4. Да изисква замяната на експерт, при установено неизпълнение или извършено нарушение на 
договорните клаузи, произтичащо от позицията му на експерт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с друго 
лице, което съответства на изискванията за съответната позиция.  
5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация и да получи всички документи, 

изготвени от него в изпълнение на договора. Правото на собственост, включително правата на 

интелектуална и индустриална собственост върху резултатите от договора, докладите и други 

документи, свързани с него, възникват за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
 

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта и да му оказва възможно и оправдано 
съдействие, включително като своевременно решава всички въпроси, възникнали по време на 
изпълнение на договора, които са от неговата компетентност. 
2. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи и насоки, както е записано 
в документацията към поканата. 
3. Да приеме изпълнените работи, ако същите отговарят на изискванията на поръчката.  
4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и приети работи при условията и по реда, 
определени в договора. Възложителят не дължи заплащане за извършени допълнителни работи, 
които не са възложени от него.  
5. Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност 
във връзка с изпълнението на договора.  
6. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на установяване на появили се в неточности преди 

окончателно предаване на работата на БЕНЕФИЦИЕНТА по Проект № BMP 1/2.2/2432/2017 

„BalkanROAD – Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на 

пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите”.  
7. Да не разпространява факти и сведения за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, станали му известни във връзка 

с изпълнението на задълженията му по договора, както и да не допуска неоторизиран достъп на 
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трети лица до документация и информация предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 

изпълнението на предмета на договора. Задължението за конфиденциалност не се отнася до 

предоставяне на информация по искане на компетентни държавни органи, когато е задължение 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по закон или е разпоредено с решение на компетентен съд.  
8. Да издаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверителен документ /приемо-предавателен протокол/ за 

изпълнението на договора. 
 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 
1. Да извърши работите качествено и в срок, съгласно действащото законодателство, там където 
е приложимо и договора, като спазва изискванията, определени в спецификациите.  
2. Да получи предварително писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възлагане на работи 
по договор с трети лица и страни. Тези лица не могат да извършват работи, различни от 
описаните в договора.  
3. За работата, действията и бездействията на подизпълнителите и на персонала на изпълнителя, 
във връзка с изпълнението на работите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя работа, 

действия и бездействия, както пред възложителя, така и пред трети лица.  
4. Да предоставя достъп до обекта и възможност за извършване на контрол от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на контролни органи, съобразно техните правомощия в съответствие 
с действащото законодателство.   
5. Да осигури безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, както за своите 
служители и оборудване, така и за представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на други лица, 

пребиваващи на местоизвършването на дейностите.  
6. Да прилага мерки за опазване на околната среда и да спазва изискванията за опазване на 
околната среда съгласно действащото законодателство.  
8. Да съставя и да съхранява всички необходими документи, свързани с изпълнението и 

приемането на работите, да представя съпровождаща документация като сертификати на 

доставките, свидетелство за произход и друга документация, изисквана съгласно действащото 
законодателство и договора.   
   
9. Да поправи за своя сметка некачествено или непълно свършена работа, установена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането на работите или в процеса на изпълнение на договора.  
10. Да не разпространява факти и сведения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни във връзка 

с изпълнението на задълженията му по договора, както и да не допуска неоторизиран достъп на 

трети лица до документация и информация предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с 

изпълнението на предмета на договора. Задължението за конфиденциалност не се отнася до 

предоставяне на информация по искане на компетентни държавни органи, когато е задължение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по закон или е разпоредено с решение на компетентен съд. 

11. Да изпълни предмета на договора в съответствие с приложимите правила за информация и 

комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета и в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020. 
 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 

1. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплащане за извършените качествено и приети от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, при условията и по реда на договора.  
2. Да изисква и получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможно и оправдано съдействие, необходимо за 
изпълнение на предмета на договора.  
3. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверителен документ за изпълнението на договора. 
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VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И ДОКЛАДВАНЕ. 
 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнени работи, 
когато е изпълнена част от дейността, в съответствие с определения предмет на поръчката или на 

работи, които самостоятелно могат да бъдат приети. 
  

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителна 

информация за изпълнението на работите, в обем по негова преценка. 
 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА 

ДОГОВОРА. 
 

Чл. 15. (1) При забава на някое срочно задължение по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 0,1 (нула цяло едно) на сто от стойността на договора, за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10 (десет) на сто от тази стойност. 
 

(2) Изпълнителят се освобождава от отговорност за забава, когато същата се дължи на 
неизпълнение на задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
(3) При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в 
размер на законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата. 
 
(4) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 
 

Чл. 16. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на 

свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила. Клаузата не засяга права или 
задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на 

форсмажорното събитие. 
 

(2) В случай на форсмажор сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси 
отговорност за неизпълнение или забава. Изпълнението на задълженията се възобновява след 

отпадане на събитията, довели до тяхното спиране. 
 
(3) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в разумен срок след 

установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства 

(съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на 

форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. 

Засегнатата страна периодично предоставя известия за начина, по който форсмажорното събитие 

спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 
 
(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като 

последица от форсмажорно събитие. През времето, когато изпълнението на задълженията на 
някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в 

съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното 
събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват 
задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие. 
 

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на 
неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата 
грижа това събитие може да бъде преодоляно. 
 
(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, не 
може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си за информиране 

на другата страна. 
 



   

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries / Проектът е съфинансиран от 

Европейския съюз и Националните бюджети на участващите страни 

 

Чл. 17. (1) Всяка от страните може да поиска временно спиране на договора, по причини, за 

които никоя от страните не отговаря и които възпрепятстват продължаването на изпълнението на 
договорните задължения. 
 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква допълнителни доказателства за необходимостта от 

спиране на договора, като решението се взима от него след преценка на всички факти и 
обстоятелства, обуславящи такава необходимост. 
 

Чл. 18. (1) Договорът се прекратява: 

1. с изпълнение на всички задължения на Страните по Договора; 

2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;  
3. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение на предмета на Договора, 
непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 
сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 60 (шестдесет) дни. 
 

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за 
извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи. 
 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с едномесечно писмено 

предизвестие, когато:  
1. е налице виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или последният забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 
(тридесет) дни;  
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните некачествена работа, дефекти и недостатъци 

в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разумен срок;  
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 30 

(тридесет) дни и след отправена писмена покана не я продължи най-късно двадесет дни, считано 
от датата на получаване на поканата;  
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява правата си или препятства 

контрола или не изпълнява указанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация или когато преустанови дейността си;  
6. е  заменил  някой  от  ключовите  експерти,  посочени  в  офертата  и  това  не  е  одобрено  от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

VІІІ. ОБЩИ КЛАУЗИ 
 

Чл. 20. Към всички въпроси, които не са изрично уредени в клаузите на настоящия договор, се 

прилага действащото законодателството на Република България. 
 

Чл. 21. (1) Евентуални разногласия/спорове между страните във връзка с договора се решават по 

пътя на преговорите. 
 

(2) Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от 

договора или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото 
тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат 
разрешавани от компетентния съд на Република България. 
 

Чл. 22. (1) Разпоредбите на договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при 

противоречие се търси действителната обща воля на страните. 
 

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на договора не води до нищожност на други 
разпоредби или на договора като цяло. 
 
(3) Заглавията в договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при неговото 
тълкуване. 
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Чл. 23. (1) Договорът не може да бъде изменян и допълван, освен по реда на чл. 10, ал. 2 от ПМС 
№ 160 от 1 юли 2016г., при възникване на обстоятелствата по т. 2-6 от тази алинея. 
 

(2) Всички изменения и допълнения на договора се извършват в писмена форма. 
 

Чл. 24. (1) Цялата кореспонденция, свързана с настоящия договор, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съдържат наименованието на договора и се изпращат по пощата, 

чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в два 
оригинала един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се получава на следните 

адреси: 
 

а) адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    тел.:   ;факс: ;  eл.-поща: 

Представител: [име, фамилия и длъжност] 
 

б) адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: , тел.: , факс: , ел.-поща: ; 
представител:[име, фамилия и длъжност] 
 

(2) Всички съобщения във връзка с договора са валидни, ако са направени в писмена форма от 
упълномощените представители на страните и изпратени на съответните адреси, посочени в 

договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за 
направените промени. 
 

Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра с еднаква 
доказателствена сила – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 
 

[наименование на изпълнителя] 
 

 

 

 

[трите имена на представляващия] 

[длъжност на представляващия] 
 
 
 
 
 
 


