
 

Приложение № 6 

 

ПРОЕКТ! 

Д О Г О В О Р 

 

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

1. Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), седалище и адрес на 

управление: София, ул. Съборна 2, ЕИК-БУЛСАТ: 000670919, ИН ПО ДДС: BG000670919, 

представляван от Людмил Вагалински (директор НАИМ-БАН) и Цветанка Старчева (гл. 

счетоводител НАИМ-БАН), наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга 

2. .............................. , седалище и адрес на управление:.................., ЕИК-БУЛСТАТ: ..............., 

ИН ПО ДДС: . ............ представлявано от ................ (управител), наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: 

Чл. 1. Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до 

завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на 

книгата „In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets“ (Годишник на националния 

археологически музей, том 12)“ “, с параметри посочени в Техническото задание на 

Възложител и съгласно приложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, приета от комисия на 

НАИМ-БАН (протокол ............2014). 

 

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора по т.1. с високо качество 

и в срок не по-късно от ............ работни дни след подписване на договора и получаване на 

файловете в електронен вариянт, вкл. да достави отпечатаното издание в НАИМ-БАН на ул. 

Съборна 2, за което се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора по чл. 1 в договорените 

за това срокове в чл.2., като изданието трябва да отговаря на следните изисквания: качествен 

листов офсетов печат; отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма 

разлика между отделните бройки; печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA. 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази в тайна сведенията, свързани с дейността на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни по време и във връзка с изпълнението на настоящия 

договор. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното в настоящия договор 

възнаграждение съгласно реда и условията на раздел. V. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в настоящия 

договор възнаграждение съгласно реда и условията на Чл. V. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира изпълнението на предмета на настоящия 

договор, като отразява забележките си, ако има такива, своевременно и без да пречи на 

оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация за открити явни недостатъци в 

изработката на поръчаното в момента на приемане на изработения продукт. 



 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация за скрити недостатъци в изработката на 

поръчаното в тридневен срок от приемането ù. 

 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 10. За изпълнение на чл. 1. от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да заплати сума в размер на ………….. без ДДС, ………….лв с ДДС в полза на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва 

10.1. 50 % авансово от договореното в чл. 10 възнаграждение за непосредственото 

започване на отпечатването на подготвения за печат вариант по чл. 1. и издаване на фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.2. останалите 50% от договорената сума се изплащат в 14-дневен срок от доставката 

на отпечатаното издание в НАИМ-БАН на ул. Съборна 2, за което се съставя приемо-

предавателен протокол, подписан от двете страни, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

фактура и изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 1, чл. 2 и чл. 3 този 

договор. 

Чл. 11 Плащанията по чл. 10 се извършват чрез банков превод по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка ...............IBAN: ...............BIC: .................... 

 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 12. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и представянето на 

файловете в електронен вариант 

Чл. 13. Настоящият договор е със срок до окончателното изпълнение на задълженията на всяка 

от страните, но не по-късно от 06.10.2014 г. 

 

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 14. При неизпълнение на поетите в този договор задължения: 

14.1.  ако неизправната страна е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

се откаже от изпълнение на настоящия договор, при което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да плати 

неустойка в размер на 20 % от стойността на съответното неизпълнение; 

14.2. в случай на забава в плащането на някоя дължима сума след уговорените срокове 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за забава. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 15. Изменения и допълнения към настоящия договор се извършват чрез писмени 

споразумения между страните. 

Чл. 16. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

Чл. 17. Страните решават възникналите спорове относно тълкуването, действието, 

действителността и неизпълнението на този договор чрез преки преговори, а при непостигане 

на съгласие, същите ще се решават от компетентен български съд. 

 

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

подписалите го страни. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

....................................... ................................................... .......................... 

Людмил Вагалински  Цветанка Старчева ............................. 

(директор НАИМ-БАН) (гл. счетоводител НАИМ-БАН) (управител  ............ ) 


