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Приложение №5 

Д О Г О В О Р  

 

№……………………….. / …………………….. 

Днес, ……….в гр. София, на основание чл. 112  ЗОП, и Решение № 

………………………………. на ……………………… за избор на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, 

комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година”, ид. номер в РОП 

№00447-2017-…………., ид. № на възложителя 92-03-23/2017 г., между: 

 

Агенция по вписванията - гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. "Елисавета Багряна" № 20, код по БУЛСТАТ 131282355, представлявана от 

Зорница Даскалова – изпълнителен директор, и служителя по чл. 13, ал. 3, т. 3 от 

ЗФУКПС Райна Давидова – директор на дирекция „ФСДУС”, наричана за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

………………………, със седалище и адрес на управление 

………………………………, ЕИК …………………., представлявано 

от………………………., ЕГН ……………………………, в качеството му на Управител 

……………………., от друга страна, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

дейностите по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и сервиз на 

компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година” за 

Обособена позиция № 1 „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови 

масиви, устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово и комуникационно 

оборудване, работни станции, периферни устройства, непрекъсваеми захранвания и 

копирни машини“, в които се включва сервизно обслужване на технически средства в 

Агенцията по вписванията, съгласно Технически спецификации - Приложение 1 и 

Техническото предложение -Приложение 2, които са неразделна част от настоящия 

договор. 

(2) При констатирани несъответствия между договора и приложенията, 

приоритетите на документите са както следва: техническите спецификации - 

Приложение 1, договор, техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение 2. 

(3) Извършването на услугата по ал. 1 започва от момента на подписване на 

настоящия договор. 
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(4) Договорът се счита за окончателно изпълнен с подписването на двустранен 

окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на работата след изтичането на 

срока по чл. 3, ал. 2 от договора. 

Чл. 2 Всички присъщи разходи за предоставяне на услугата (части, труд, 

транспорт и т.н.) за срока на договора са включени в общата цена на договора за 

предоставяне на същата. От присъщите разходи се изключват единствено разходите за 

батерии за UPS, тонери, барабани и девелопери. Батериите за UPS, тонерите, барабаните 

и девелоперите, необходими за поддържане на устройствата в работоспособно 

състояние, се предоставят от Агенция по вписванията. Собствеността върху крайните 

продукти, доставени по този член, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предаването им и 

с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.З (1) Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и 

регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на влизането 

му в сила. 

Чл.4 Мястото на изпълнение на услугата е съгласно Приложение № 1, неразделна 

част от настоящия договор. 

III. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. (1) Цената на договора е .................... (………………………….) лв. без ДДС, 

или ………… (……….) с ДДС.. Цените на предоставените сервизни услуги се формират 

при условията, посочени в настоящия договор и са съгласно „Предлагана цена” на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- Приложение 3, неразделна част от настоящия договор. 

(2) Цената на абонаментно месечно възнаграждение е …………….. 

(………………………………) лева без ДДС. 

(3) Цената по ал. 2 включва всички разходи за изпълнението на поръчката. 

(4) Промяна на цената може да настъпи в изрично уговорени в договора случаи и 

в съответствие с разпоредбите на ЗОП. Всяка настъпила промяна на цените се отразява 

писмено и се прилага към настоящия договор. 

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, окончателното 

плащане по този договор се извършва, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи 

доказателства за изплатени всички задължения по договора за подизпълнение, освен ако 

при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че 

договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 

подизпълнителя. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва директно разплащане с подизпълнител при 

следните правила: 

1. когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, е предадена 
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като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

2. разплащанията по т. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. 

3. към искането по т. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

 

Чл. 6. (1) Цената на услугата се заплаща, както следва: 

За осигуряването на сервизно обслужване и ремонт на техническите средства по 

техническите спецификации (Приложение 1), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава месечно 

възнаграждение в размер на 1/12 от предложената сума по Приложение 3. 

Възнаграждението се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 30 работни дни след съответното 

число на месеца, на което изтича 1-месечната поддръжка, след представяне на приемо-

предавателен протокол и надлежно оформена фактура. 

(2) Плащанията се извършват само след получаване на потвърждение от НАП и 

Агенция „Митници“, по реда и условията на Решение № 593/20.07.2016 г. на МС. 

(3) Плащанията се извършват в лева чрез банков превод по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: 

BIC: 

IBAN: 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 7. (1) В деня на сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

гаранция за изпълнението му в размер на 5 % от цената на договора по чл. 5, ал. 1 без 

ДДС, или ……………. лв. (…………………………………..). 

(2) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

а. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 

банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този Договор; 

б. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс най-

малко 60 дни след изтичане на последния гаранционен срок по чл. 12, като при 

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава 

нова.  



 Стр. 4 от 10 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 

изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка:  

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/в която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

 а. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 б. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс най-

малко 60 дни след изтичане на последния гаранционен срок по чл. 12.   

 2. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 

за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на 

парична сума, то сумата следва да бъде преведена по банковата сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в «Токуда банк» АД: 

IBAN: BG39 CREX 9260 3314 5487 00 

BIC: CREXBGSF 

Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи 

лихви върху сумата, в следните срокове и размери: а) в размер на 50% в срок от десет 

работни дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 2 и след подписването на 

окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 1, ал. 4 от договора; б) останалите 

50% - в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на последния 

гаранционен срок. 

(2) Гаранцията се освобождава: 

1. Ако е била преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение 

се връща по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 2. ако е била под формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. ако е била под формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада неустойките по чл. 17 от договора от 

гаранцията за изпълнение, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като го уведомява писмено 

за това. В случай, че неустойките са в по-голям размер от същата, остатъкът се търси по 

общия ред на българското законодателство. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение в пълен размер: 



 Стр. 5 от 10 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа в срок от 14 (четиринадесет) дни 

от датата на влизане в сила на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали 

договора на това основание; 

2.  при пълно неизпълнение на задължения по договора, в т. ч. когато услугите 

не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на 

договора от страна на последния на това основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му 

в несъстоятелност. 

4. при прекратяване на договора на осн. чл. 20, ал. 6.  

(3) В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

Задържането на гаранцията не ограничава правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на 

спора. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

V. УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.10 Сервизно обслужване на техническите средства се извършва от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно изискванията на Техническите спецификации (Приложение 

1) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2). 

Чл.11 (1) Сервизно обслужване на техническите средства се извършва на мястото 

на инсталация на техниката, съгласно Приложение 1, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със 

собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда. 

(2) Срокът за реакция при възникнал проблем и срокът за отстраняване на 

повредата са посочени в Приложение 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задачи и да изпраща заявки за сервиз и в извън работното време, както 

и в почивните дни. Срокът за реакция и срокът за отстраняване на повреда в извън 

работно време и в почивните дни е посочен в Приложение 1. 

(3) В случай, че след изтичането на срока, съгласно ал. 2 и Приложение 1, 

повредата не е отстранена, компетентни служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставят 

Констативен протокол и уведомяват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавата. 

(4) Заявката за сервиз се счита за подадена с изпращането й по електронната поща 

или през електронен портал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Електронната поща/портал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за получаване на заявки е 

……………………………………………………. 
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Чл. 12. (1) Доставените и монтирани резервни части съгласно чл. 2 от договора 

следва да съответстват на изискванията в Техническите спецификации (Приложение 1) и 

на предложеното качество и произход в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(Приложение 2), както и да са снабдени с необходимите сертификати, изискуеми по 

документацията на изделията. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка на доставените и 

монтирани резервни части за срок от 6 месеца от подписването на двустранния приемо-

предавателен протокол за предаването им, съгласно чл. 2 от договора. Гаранционната 

поддръжка се осигурява при условията на чл. 11 от договора. 

(3) Всички разходи, свързани с подмяната, транспорта и други на некачествени 

или дефектни стоки през времето на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да осигурява експерти, проверяващи и подпомагащи изпълнението на 

предмета на настоящия договор. 

2. Да осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местата на изпълнение на 

поръчката и необходимото съдействие и ресурс за изпълнение на договора. 

3. Да заплати договорената цена при условията и реда на чл. 6 от договора. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя ………………………………………………………… 

за лице, което да упражнява контрол по договора (отговорник) и да подписва приемо-

предавателните протоколи за гр. София. 

Чл. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ точно, качествено и срочно изпълнение на 

договора и подадените заявки. 

2. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да прави текущи експертни оценки на: 

- хода на изпълнение на заявките и задачите; 

 - други детайли по изпълнението. 

3. При приемането на резервните технически средства, съгласно чл. 2 от договора, 

да провери чрез тестови процедури доставените изделия за работоспособност. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да изпълнява бързо, качествено и в срок възложената му с договора работа, 

съгласно изискванията на настоящия договор Техническите спецификации (Приложение 

1) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2); 

2. Да определи отговорник по изпълнението на договора, който да е упълномощен 

да подписва протоколите по настоящия договор от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Да пази в тайна всички обстоятелства, станали му известни по повод и във 

връзка с изпълнението на настоящия договор. Всички демонстрации с рекламна цел на 

извършеното по този договор се извършват със съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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4. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички трудности по изпълнение на 

договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, 

които са взети за отстраняването им; 

б.Да издава и представя оригинална фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко 

плащане по настоящия договор. 

7. Да осигурява за своя сметка транспорта до мястото на изпълнение по договора. 

8. При условията на чл. 2 от договора да доставя в сроковете, уговорени в 

настоящия договор, след проведени тестови процедури, оригинални, нови и 

неупотребявани изделия с гарантиран произход и качество, които притежават 

необходимите сертификати за това, ведно с необходимите документи (потребителска 

документация, условия за гаранционно обслужване и гаранционна карта); 

9. Да осигури гаранционна поддръжка на доставеното оборудване в рамките на 

целия гаранционен срок, съгласно чл. 12, ал. 2 от договора; 

10. В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на договора и преди започване 

на изпълнението му да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакти 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. При промяна в тези данни в 

хода на изпълнението на договора в срок до 7 (седем) дни да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11.Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените 

в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията на ЗОП, и да 

контролира изпълнението на задълженията на подизпълнителите. 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

работата по настоящия договор; 

2. Да получава договореното възнаграждение по изпълнението на договора, в 

сроковете и при условията чл. 6. 

VII. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 17 (1) При забава на изпълнението по чл. 1 и 2 в сроковете по чл. 11, ал. 2 и 

Приложение 1 от настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка за забава в размер на 0,1% от деня на забавата за всеки просрочен ден върху 

сумата по чл. 5 от договора. 

(2) При забава на изпълнението по чл. 1 и 2 в сроковете по чл. 11, ал. 2 и 

Приложение 1 от настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на същия 

ден, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,05 % от сумата, дължима като 

месечно възнаграждение, съгласно чл. 6, за всеки просрочен час. 

Чл. 18. Изплащането на неустойки и усвояването на гаранцията не лишава 

изправната страна по договора да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над 

уговорените размери, на общо основание. 
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VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока за изпълнение на договора, съгласно уговореното чл. 3, ал.2 

и подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 1, ал. 4 от договора. 

2. след едностранно 10 (десет) дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е неизправна страна по договора и не 

отстрани нарушението в срока на предизвестието; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата в срок до 14 

(четиринадесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 

лице е установено; 

 (2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. преди изтичането на уговорения срок, по взаимно съгласие, изразено в писмена 

форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните. 

3. при хипотезата на чл. 7(3) от ПМС №385/2015 г. – с едностранно 10 (десет) 

дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, 

без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 

договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 

последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 

подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за 

разрешаване на спорове по този договор. 

(4) При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги. 

 

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
2
 

Чл. 20. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да 

бъде различен от посочения в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

                                                 
2
 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е предвидил използването на подизпълнители. 
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обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3 

(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 

66, ал. 11 ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват 

изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11, е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.21. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 22 Изпълнителят няма право да прехвърля задълженията си, произтичащи от 

настоящия договор, с изключение на паричните задължения, съгласно чл. 117 от ЗОП. 

Чл. 23 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията 

и ограниченията на ЗОП. 

Чл. 24 (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, 

причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има 

значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава 

към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 
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(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради 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 до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в 

какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 25 Страните се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 

разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти 

и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица 

Чл. 26 Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на 

договора и неговото тълкуване, се решават с писмено споразумение, а при липса на 

съгласие, се предявяват пред компетентния съд по реда на ГПК. 

Чл. 27 За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

Настоящият договор и Приложения 1, 2, 3 се съставиха и подписаха в два 

еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.  

Договорът съдържа следните документи: 

1. Приложение 1 – Технически спецификации; 

2. Приложение 2 – Техническо предложение; 

3. Приложение 3 – Ценово предложение; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ЗОРНИЦА ДАСКАЛОВА,    ________________________ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

РАЙНА ДАВИДОВА, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФСДУС” 

 

Съгласували: Кирил Симеонов – директор на дирекция „ИОТ“ 

Наталия Ковачка – началник-отдел „ФСО“ 

Евелина Георгиева – началник-отдел „ПОД“, дирекция „ПОЧРД“ 

Изготвил: Антония Георгиева – гл. юрисконсулт в отдел „ПОД“ 


