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ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА  
 

І. СТРАНИ ПО ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА 
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛ по договора за изработка е  АНДОЛИТО 
КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД  с ЕИК 202050395, седалище и адрес 
на управление: гр.Пловдив, ул.Славянска №3, представлявано от 
Светла Костова Андонова-Литарова,  ЕГН 6801224598.  
1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ по договора за изработка е 
Клиент/ВЪЗЛОЖИТЕЛ, подал попълнено и подписано от двете 
страни Заявление/Договор за изработка. 
1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи за сверка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички изисквани  по закон документи, 
необходими за неговата надлежна и пълна  идентификация в 
етапа на подаване и подписване на Заявление/Договор за 
изработка.    

IІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение със собствени материали и по свой проект да 
предостави услуги, съгласно клаузите на настоящия договор и 
заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Заявление/Договор за изработка, 
неразделна част от настоящия договор.  
2.2. Услугите по т.2.1 включват  дейности, заявени от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Раздел V на Заявление/Договор за изработка.  
2.3. За краткост предметът на настоящия договор ще се нарича 
„услугите“. 
2.4. Дейностите по изпълнение на  предмета на този договор се 
извършват в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

IІI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
3.1. За извършените услуги по т.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фиксирано  договорно възнаграждение в лева и в  
размер, описан  с цифри и думи в т.1. на Раздел VI от 
Заявление/Договор за изработка.  
3.2. Договореното възнаграждение се заплаща по банков път по  
банкова сметка с реквизити, описани в т.8.2. на настоящия 
договор. 
3.3. Договорената сума на възнаграждението, цитирано в т.3.1. на 
настоящия договор, се заплаща на 3(три) вноски като Авансово 
плащане (т.3.4.), Междинно плащане (т.3.6.) и Окончателно 
плащане (т.3.7.), уговорени като размер и срок за плащане в точка 
2 на Раздел VI от Заявление/Договор за изработка. 
3.4. Авансовото плащане е фиксиран размер, описано  в поле ❶ на 
Раздел VI от Заявление/Договор за изработка и е дължимо и 
следва да бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  5(пет) дневен 
срок след двустранното подписване на договора, но не по-късно от 
дата указана в същото поле ❶  
3.5.С дните на забавяне на договорено Авансовото плащане се  
удължава срока на изпълнение на възложените услуги. 
3.6. Междинното плащане е фиксиран размер в лева, описано в 
поле ❷ на Раздел VI от Заявление/Договор за изработка и е 
дължимо и следва да бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  5(пет) 
дневен срок след приемане на услугите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
двустранното подписване на ППП (Приемо-Предавателен 
Протокол), но не по-късно от дата указана в същото поле ❷ 

3.7. Окончателното плащане е фиксиран размер в лева, описано в 
поле ❸ на Раздел VI от Заявление/Договор за изработка и е 
дължимо и следва да бъде уговорено за плащане  или в  
30(тридесет) дневен срок от одобрението на проектното 
предложение  и публикуване на списъка и/или Протокол/Решение 
на ДО за одобрените за финансиране или в  5(пет) дневен срок от 
двустранното подписване на  ППП (Приемо-Предавателен 
Протокол) за приемането на извършените услуги, но  не по-късно 
от дата уговотрена и вписана  в  поле ❸ 

3.8. При промяна обема на работа сумата, договорена като 
фиксирано договорно възнаграждение по настоящия договор, 
може да бъде променяна само по постигнато взаимно съгласие на 
двете страни. Предложение за промяна на 
цената/възнаграждението може да направи всяка една от 
страните, като писмената форма е задължителна. 
 

ІV. НАЧАЛНА ДАТА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ВЪЗЛОЖЕНИТЕ УСЛУГИ  

4.1. Началната дата е датата на подписване на  
Заявление/Договор за изработка и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ПО ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА от двете страни и е уговорена в т.3 
на Раздел VI от Заявление/Договор за изработка. 
4.2. Срокът за изпълнение на услугите е до дата записана в  т.3. на 
Раздел VI от Заявление/Договор за изработка.  
4.3. Срокът за изпълнение може да бъде променян по взаимно 
съгласие  на страните. 
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема и се съгласява с въведения 'стартов 
период', който се дефинира като  3 (три) дневен период от 
началната дата.  В този стартов период клиентът може 
едностранно да прекрати договора преди уговорения срок и не 
дължи неустойка. 
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема и се съгласява с въведения 
'финален период', който се дефинира като  3 (три) дневен период 
до датата, въведена е поле 'Срок за изпълнение'.   
4.6. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора преди 
настъпването на  изтичане на първоначално уговорения срок за 
изпълнение на договора  след като е изтекъл  стартовият период, 
определен в т.4.4. ,но преди настъпването на финалния период , 
определен в т.4.5., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати 
неустойка в размер на 40% от Договорното Възнаграждение. 
4.7. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора във 
финалния период, последните три дни от първоначално 
уговорения срок на договора, описан в т.4.5, след като е изтекъл  
стартовият период, определен в т.4.4,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се 
задължава да заплати неустойка в размер не по-малък от 80% от 
Договорната цена (Възнаграждение) 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи безпроблемното 
изпълнение на предмета на договора с технически, кадрови и 
програмен ресурс. 
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема всички 
предоставени му документи, след което да прецизира 
законосъобразността и целесъобразността им. За 
незаконосъобразни документи  да информира клиента си. Ако 
клиентът настоява документът да бъде включен в апликационните 
формуляри, да се оформи негов писмен ангажимент за поемане на 
отговорност и особено мнение на консултанта. 
5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подрежда и архивира 
документите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съобразно избраната от него 
система за разграничаването им. 
5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да документира получените 
възнаграждения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената му 
работа с грижата на добър стопанин. 
5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати работен вариант на 
извършена разработка не по късно от 3 (три)  дена от датата в 
т.4.2. 
5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното 
възнаграждение 
5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на всички 
материали, ползвани за изпълнение на услугите по настоящия 
договор. 
5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното 
възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил 
задължението си по т.5.6 и не е получил писмен отговор за 
рекламации и претенции от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата документация и информация, необходими 
за качественото и пълно договорено изпълнение на услугите. 
6.1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави 
документацията и информацията по т.6.1 в срок до 7 (седем) дни 
от подписване на настоящия договор.  
6.1.2 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави информацията в 
посочения срок, но преди изтичането на крайния срок на договора, 
то той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение в 
размер на 2% от Договорната цена. 
6.2. С цел правилно документиране на възложената дейност, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
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промени в състоянието си, както и за предстоящи планове, проекти 
и реорганизации до прекратяване на настоящия договор. 
6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати  договореното  
възнаграждение в уговорените в размер и срокове.              .                                            
6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури възможност за 
подписване и подпечатване на необходимите за подаване 
декларации, справки и апликационни формуляри. 
6.5.  В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора след като е 
изтекъл  стартовият период, определен в т.4.4 ,но преди 
настъпването на финалния период, определен в т.4.5, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 40% от 
Договорното Възнаграждение. 
6.6. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора във 
финалния период, описан в т.4.5, след като е изтекъл  стартовият 
период, определен в т.4.4,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава да 
заплати неустойка в размер не по-малък от 80% от Договорното 
Възнаграждение. 

 

VII.ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неточности, за които 
не е бил уведомен писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има  право да издирва, събира, 
систематизира и изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за 
всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета 
на настоящия договор. 
7.3. При неизпълнение на настоящия договор неизправната страна 
дължи на изправната обезщетение за всички пропуснати, 
предварително уточнени ползи и претърпени вреди.  
7.4. При неплащане на дължимото възнаграждение, договорено в 
т.3.1 при  условията и сроковете по  Раздел ІI на настоящите общи 
условия  по договор за изработка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихва за забава (основния лихвен процент + 10 
пункта). 

 
VII. НАЧИН НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
АДРЕС И БАНКОВИ СМЕТКИ. 

8.1.  Адресът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е : 
гр. Пловдив ПК 4000  
ул. Емил Де Лавеле № 2, ет.1   

тел/факс. 32 663191, GSM  +359 887 869568,  
e-mail: andolito.consult@gmail.com, 
http://www.andolito.com/ 
 

8.2. Реквизитите на банковaта сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
IBAN  BG41PRCB92301040720125   ,   BIC PRCBBGSF 
При ПРОКРЕДИТБАНК Б-Я АД 
 

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  избира доброволно  един от изброените  
начини  за получаване на кореспонденция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
Раздел  III от Заявление/Договор за изработка. 
8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя данни за факс/e-mail/адрес  в 
Раздел III на Заявление/Договор за изработка, неразделна част от 
настоящия договор. 
8.5. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е  избрал начин  за 
получаване на кореспонденция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Раздел  III от 
Заявление/Договор за изработка за такъв се приема  „по e-mail“ 

 

VIII.ПОРЪЧИТЕЛСТВО 
9. Поръчителите, в качеството си на физически лица се 
задължават солидарно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последици от 
неизпълнението на задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
настоящия договор, включително и за разноските по събиране на 
вземането. 

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ. АРБИТРАЖ.  
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

10.1. Договора за изработка влиза в сила след подписването на 
Заявление/Договор за изработка и Общи условия по договор за 
изработка от двете страни. 
10.2. За да бъдат доказуеми, всякакви изменения по  договора се 
правят писмено по взаимно съгласие на страните. 
10.3. Нищожността на някоя клауза от договора или на 
допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло. 
10.4. Всички спорове, породени от  договор за изработка или 
отнасящи се до него, включително споровете, 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 съда.
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