
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
2007-2013  г.

ОБЩИНА ИСКЪР  
Договор №  15/321/01408 от 19.12.2013 г.

ДОГОВОР ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И БИЛБОРД
Vo Off -л /i

Днес, 2015 г. в град Искър, община Искър, облает Плевен, на
основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнение 
на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни 
Луковит, община Искър", който ще се финансира по Мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските 
райони 2007-2013г.”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), Договор за отпускане на финансова помощ с per. № 15/321/01408 от 
19.12.2013 г., сключен между Община Искър и Държавен фонд „Земеделие”, се сключи 
настоящият договор между:

1. ОБЩИНА ИСКЪР, ЕИК/БУЛСТАТ: 000413942, Идентификационен номер по 
ДДС: BG 000413942 със седалище и адрес на управление: облает Плевен, община Искър, 
гр. Искър 5868, ул. ’’Георги Димитров” № 38, представлявана от инж. Валентин Василев 
Йорданов -  Кмет на Община Искър, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

2. ЕТ “ИЛИЯН МИХОВ -  КЕИТАВЪР 66”, ЕИК/БУЛСТАТ: 114 077 456, със
седалище и адрес на управление: гр. Плевен, кв. «Сторгозия» бл.129, вх.Б, ап.40, ет.5, 
представлявано от Илиян Николаев Михов - управител, наричано по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за 
краткост „Договор“, с предмет: „Информираност -  билборд по проект: 
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, 
община Искър”

Страните се споразумяха за следното:

ЧлЛ. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на възмездна основа, 
при условията на този договор, Техническата спецификация (Приложение №: 1 към 
настоящия договор) и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осъществи: „Информираност 
-  билборд по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в 
с. Долни Луковит, община Искър”;

(2). Предметы на договора по ал. 1, включва следната дейност: Дизайн, изработване, 
доставка и монтаж на билбордове в изпълнение на мерки за информация и публичност по проекта - 2 (два) 
броя;

(3). Окончателното изпълнение, дейността по ал. 2, се удостоверява с двустранно 
подписан между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Констативен протокол.
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ОБЩИНА ИСКЪР 
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вознаграждение в 
размер на 1 306.52 лв. (хиляда триста и шест лева и иетдесет и две стотинки) без
дцс.

(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на актуализация за 
срока на настоящия договор, освен в случайте по чл. 43, ал. 2 от ЗОП или на основание, 
изменение на стойността на разхода за информация и публичност съгласно бюджета на 
проекта одобрен от ДФЗ.
Чл. 3.(1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща в срок до 20 
(двадесет) работни дни по съответната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на 
получено при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, известие/уведомление или копие на писмото, чрез което 
ДФЗ, одобрява избора на изпълнител на настоящата поръчка възложен по реда на чл. 14, 
ал. 5, т. 2 от ЗОП, въз основа на подписан Констативен протокол по чл. 1, ал. 3 и 
предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2). Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по чл. 2, ал. 1 се заплаща по банков път 
в срока по чл. 3, ал.1 от настоящия договор.
Чл. 4. Плащанията по настоящия договор се извършва в български лева, с платежно 
нареждане по следната сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: PRCB BGSF
IBAN: BG02 PRCB 9230 1003 7124 17
Банка: ПроКредит банк
Клон/офис: Плевен, ул. “Д.Попов”

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1). Срока за изпълнение на работата възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предмета 
на договора за информираност - билборд, поражда действие, считано от датата на 
получено одобрение от Държавен Фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция на 
настоящата поръчка възложена по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП. Възложителя -  
Община Искър е длъжен да уведоми писмено в 14 (четиринадесет) дневен срок (считано 
от датата на полученото одобрение от Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 
агенция), избрания Изпълнител.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да достави и монтира билбордовете, в срок до 10 
(десет) работни дни, считано от датата на получено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено 
известие/уведомление за издаден и подписан Протокол -  Образец 15 (Акт 15), за приемане 
на извършените строително-монтажни работа по проекта.

(3). Настоящия договор се счита за изпълнен след подписване на констативния 
протокол по чл. 1, ал. 3 и изплатено дължимо възнаграждение по чл. 2, ал.1 при условията 
на чл. 3, ал. 1 от договора.
Чл. 6. Място на изпълнение на поръката е Република България,облает Плевен, община 
Искър, с. Долни Луковит.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
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1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждения в размер, при условия и 
срокове, съгласно настоящия договор;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е 
форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на 
търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от 
него оферта.
Чл. 8. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на този договор 
относно качеството, количества, стадий на изпълнение, технически параметри, без това да 
пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения 
съответните дейности съгласно техническата спецификация на обществената поръчка.

3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документа по договора, като не ги предоставя на 
трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на 
документите.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни поръчката качествено, в съответствие с направеното предложение в 
офертата му, което е неразделна част от настоящия договор.

2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението 
на поръчката, както и дане използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му пож настоящия договор.

3. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
материали и/или продукта, които са изготвени от него във връзка с изпълнение на 
задълженията по настоящия договор, чрез Констативни протоколи.

4. Да изпълнява договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и 
добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната облает и в 
съответствие с условията на договора, националното и европейското законодателство.

5. Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при 
изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Мярка 321 “Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2007-201 Зг.

6. Да предостави възможност на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 
агенция, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за 
борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности -  
Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на 
документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват 
пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, 
счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към 
финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след 
приключване на програмата.

7. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както 
следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по 
насто5 1я договор.
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ОБЩИНА ИСКЪР 
Договор №  15/321/01408 от 19.12.2013 г.

8. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за 
съдържание, а именно: да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия 
договор, текста: „Разходът е по проект за отпусната финансова помощ по договор № 
15/321/01408/19.12.2013г. с ДФЗ”.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия 
договор и в сроковете, посочения в него.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие, информация и 
документа, необходими му за качественото изпълнение на предмета на настоящия 
договор.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.11 Приемането на извършената работа по чл. 1 от настоящия договор се извършва от 
определин от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

РАЗДЕЛ VI. НЕУСТОЙКИ 
Чл.12 В случай на забавяне при изпълнение на работата по договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от 
стойността на договорената цена за всеки просрочен ден.
Чл.13 Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

РАЗДЕЛ VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл.14 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл.15 В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.16 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 /седем/ календарни дни от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настьпилите от това вреди.
Чл.17 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 
тях насрещни задължения се спира.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане на срока на настоящия договор.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. При 
констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси, с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка -  предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено
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уведомление, веднага след настьпване на обстоятелствата.
6. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневен 

срок предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Чл. 19. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 
при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;
Чл. 20. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 
куриер срещу подпис на приемащата страна;
Чл. 21. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 
при непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 
Република България;
Чл. 22. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство.

Настоящия договор се състави в четири еднообразни екземпляра -  един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за Държавен фонд „Земеделие”.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1./ Техническата спецификация на Възложителя;
2./ Ценово предложение;
3./ НАРЕДБА № 25 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., 
приложение № 8.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 ..............
/Теменужка Цановска/
Главен счетоводител

Съгласувал:   ^
/Мария Иванова/
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