
 

 

 

ДОГОВОР 

 
 

№ ……………………/…………………… г. 

 

 

Днес, ……………..2018 г., в грСофия, между: 

 

1. 55-то СУ „Петко Каравелов”, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, п.к. 1756, ул. “Дъбница” № 3, ЕИК 000668124, представлявано от Таня Иванчева - 

директор,  наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  

 

и  

 

 2. .......................................................................................................................................... 

със седалище гр............... ул................ № ....., ЕИК ................................, представлявано от 

............................................ с адрес гр ........................., ул. ..........................., л.к. 

..........................., изд. на .................... от ...................,, наричанo по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна,  

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от 

тях поотделно „Страна“); 

 

на основание Глава двадесет и шеста, чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП се 

сключи този договор („Договора/Договорът“)  

  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Член 1. Предмет 

 

 (1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши „Доставка и 

монтаж на мебели за нуждите на 55 - то Средно училище „Петко Каравелов““, в пълно 

съответствие по вид и параметри с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

предложението за изпълнение на поръчката (Приложение № 2) и ценовото предложение 

(Приложение № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представени в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка, съставляващи неразделна част от договора. 

 

(1.2) Качеството на доставените мебели следва да отговаря напълно на техническите 

характеристики, описани в предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

както и на техническите стандарти на производителя. 

 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Член 2. Цена 



 

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да 

заплати на Изпълнителя обща цена в размер на ……………….. (…………………..) лева без 

ДДС и ……………. (…………………….. ) лева с включен ДДС. 

 

(2.2) В цената по алинея 2.1 са включени всички разходи за доставка и монтаж на 

мебелите, включително, но не само: опаковка, доставка до определеното от Възложителя 

място (транспорт, застраховки, митни сборове), разтоварване, монтаж, тестове /ако е 

приложимо/, гаранционно поддържане (поправка на повреди, консумативи, труд, 

командировки, транспортни и пощенски услуги, комуникации и др., замяната на 

дефектните части и модули), данъци, такси и всякакви други разходи, свързани с 

изпълнение на поръчката. 

(2.3) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор.  

(2.4) Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока 

на действието му. 

 

Член 3. Начин на плащане 

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя: 

Банка:[……………….. ] 

BIC: [……………….] 

IBAN: [……………….] 

 

 (3.2) Плащането на цената по алинея 2.1 се извършва както следва: 

 

Възложителят заплаща еднократно цената по алинея 2.1, както следва:  
- Авансово плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от дължимата сума по 

договора в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора,  представяне на 

оригинална фактура. 

- Окончателно плащане в размер на 50% (петдесет процента) от дължимата сума по 

договора в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на приемо-предавателен 

протокол и  представяне на оригинална фактура. 

 

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

Изпълнителя със съответната дължима сума. 

(3.4) При издаване на фактура за извършване на плащане по настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочи в него, наименованието, номера и датата на 

настоящия договор ………… 

 

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

Член 4.Срокове и място на доставка 

 

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на регистрационния индекс на договора. 

Срокът на настоящия Договор мебелите, предмет на Договора и удовлетворяването на 

всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя. 

(4.2) Срокът за доставката на мебелите е …………. (………..) календарни  дни, считано от 

датата на подписване на договора. 



 (4.3) Отделните гаранционни срокове на мебелите започват да текат от датата на 

приемането им без забележка , с двустранния Приемо-предавателен протокол.  

(4.4) Мястото на доставка на оборудването/обзавеждането е в гр. София, 1756, ул. Дъбница 

№ 3 

 

Член 5. Условия на доставка 

(5.1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя мебелите: 

 

- Ученически шкаф 40/40/37 см от ламинирано ПДЧ 18 мм 

- Стенно пано 100/250 см от 18 мм ламинирано ПДЧ с 26 бр.двойни закачалки и 3 

бр.алуминиеви крака 

- Тапицирани седалки и облегалки с 3 см дунапрен и плат 

 

(5.2) Доставката и предаването/получаването и монтажа на мебелите, се удостоверява с 

подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемо-

предавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след 

проверка за: отсъствие на явни несъответствия, окомплектовката на доставката и 

представяне на документите в съответствие с настоящата алинея и съответствие на 

обзавеждането с техническите характеристики, представени в каталог на Изпълнителя. 

Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на 

договора), сериен номер (ако е приложимо), модел, предмет на доставка. проверка за: 

наличие или липсата на явни (видими) недостатъци/несъответствия; за съответствие с вида, 

количеството, техническите характеристики и окомплектоваността на обзавеждането с 

документи; името, длъжността и подписа на лицето, доставило мебелите, както и името, 

длъжността и подписа на лицето, получило доставката. Проектът на Приемо-предавателен 

протокол се изготвя от Изпълнителя.  

(5.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 2 (два) дни предварително за 

конкретните дати и час, на които ще се изпълняват доставките. При предаването на 

мебелите, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата 

време да ги прегледа за Несъответствия, като същото не може да надвишава 1 (един) ден. 

(5.4) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (5.5) на доставените 

мебели, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В 

тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват 

констатираните Несъответствия, съобразно алинея  

(5.5). След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-

предавателен протокол за приемане на доставката. При „Несъответствия“ (явни или 

скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на обзавеждането и/или и с 

окомплектовка на обзавеждането и документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) се 

прилага някоя от следните варианти:  

(i) Изпълнителят заменя доставеното обзавеждане или частта с Несъответствия с 

такива притежаващи характеристиките каталожното описание или по-високи, само в 

случай че последното не води до промяна на предмета и цената по Договора; или  

(ii) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в 

констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или  

(iii) цената по Договора се намалява съответно с цената на обзавеждането или частта 

с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на договора или със сумата на 

разходите за отстраняване на Несъответствието.  

(5.6) В случай че Несъответствието на доставеното обзавеждане или елементи от същото е 

толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по алинея (5.5) ще доведе до 

промяна на предмета на поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката или 

отстраняването на Несъответствията с повече от 5 (пет) дни, от предвидения срок за 

доставка в алинея (4.2), съответно от срока, посочен в констативния протокол, 



Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в 

размер на 2 % от неизпълнената или некачествено изпълнена част, както и да получи 

обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово 

платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от 

Възложителя. Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по алинея 

(5.5), точка (i), а именно – замяна на несъответстващо обзавеждане или елемент от същото 

с ново, по отношение на Несъответстващото, може да бъде извършено само до подписване 

на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.2). 

(5.7) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.2) или алинея (5.4) без 

забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в 

случаите на "скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при 

обикновения преглед на обзавеждането или на Несъответствия, проявили се в рамките на 

гаранционния срок. Приемането на доставката с Приемо-предавателния протокол няма 

отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които 

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните 

условия. 

 

Член 6. Преминаване на собствеността и риска 

(6.1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху мебелите, 

предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя при предаването на 

владението върху тях на Възложителя и подписването на протокола за регистрация по 

алинея (5.4).  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Член 7.  

(7.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на достъп до мястото на изпълнение, където трябва да 

бъдат доставени и монтирани мебелите;  

(7.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 

съдействие за осъществяване на доставката и монтажа на мебелите;  

(7.3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката и монтажа от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него с настоящия договор лице, когато доставката и 

монтажът отговарят на изискванията и условията, посочени в настоящия договор и 

приложенията към него;  

(7.4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при пълно, точно и навременно изпълнение на договора, 

да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената и приета 

работа;  

(7.5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените 

срокове всички Несъответствия на доставените мебели, проявени и/или открити в рамките 

на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно 

гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия 

да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.  

(7.6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 

информация и документи за изпълнение на Договора. 

(7.7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и монтира на свой риск срещу съответната 

цена, договореното съгласно чл. 1 обзавеждане по вид, технически характеристики, 

качество и комплектност, съответстващи на уговореното в настоящия договор и 

приложенията към него; 

(7.8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта до мястото на 

изпълнение;  



(7.9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури подходяща опаковка на мебелите, каквато 

е необходима за предотвратяване на повреждането му по време на превоза, натоварване, 

разтоварване и/или съхранение;  

(7.10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно 

определеното от него с настоящия договор лице, за датата, на която доставката ще бъде 

извършена;  

(7.11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при доставката, да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

респективно определеното от него с настоящия договор лице, необходимото време да 

прегледа мебелите за съответствие на вида, количеството и окомплектоваността на 

доставката за съответствие с описанието на същото, както и за наличие на явни дефекти;  

(7.12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава при наличие на нередовности, констатирани от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно определено от него с настоящия договор лице, 

относно вида, броя, техническите характеристики, окомплектоваността и/или наличието на 

явни недостатъци, да подпише констативен протокол и да отстрани нередовностите за 

собствена сметка в сроковете по раздел III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА 

ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА;  

(7.13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да извърши разтоварване и монтаж на доставените 

мебели;  

(7.14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички появили се през 

гаранционния срок скрити (гаранционни) дефекти;  

(7.15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

респективно определеното от него с настоящия договор лице, за всички промени в статута 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изтичане срока на договора;  

(7.16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор 

с грижата на добър търговец;  

(7.17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да изпълнява указанията, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно определеното от него с настоящия договор лице, когато те 

не водят до изпълнението на дейности извън предмета на договора;  

(7.18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка обзавеждането 

през гаранционния срок;  

(7.19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, 

възникващи в хода на изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за 

отстраняването им;  

  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Член 8.  

(8.1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, 

съгласно условията и по начина, посочен в него.  

(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на мебелите, предмет на договора 

по реда на алинея (5.2) ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 5 (пет) дни след 

писменото му уведомяване. 

(8.3) Възложителят има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката и 

монтажа на мебелите, в срок и без отклонения;  

(8.4) Възложителят има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на 

договора относно срока, качество, стадия на изпълнение, количество, технически 

параметри и окомплектованост без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

(8.5) Възложителят има право да откаже приемането и заплащането на установената с 

настоящия договор цена, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 

условията, установени в договора и приложенията към него, както и когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставка и монтаж и/или тестването на 

обзавеждането;  



(8.6) Възложителят има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на отклонения 

и/или недостатъци, в сроковете и при условията, установени с настоящия договор или 

приложенията към него;  

(8.7) Възложителят има право да получи гаранционна поддръжка на мебелите през 

гаранционния срок;  

(8.8) Възложителят има право на рекламация за доставеното по Договора 

оборудване/обзавеждане, при условията посочени в настоящия Договор. 

(8.9) Възложителят има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи договори за 

подизпълнение, сключени с посочените в офертата му подизпълнители. 

(8.10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващо с 

Техническите спецификации и/или дефектно обзавеждане или елемент от него само при 

условията на настоящия Договор, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в 

сроковете, определени в настоящия Договор. 

(8.11) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят 

не спазва изискванията на Договора, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите 

задължения, съгласно условията на Договора, или да изисква връщане, частично или 

изцяло платената договорена цена. 

(8.12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, респективно определеното от него с договора лице, е длъжен да:  

1. окаже необходимото съдействие и да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

мястото за изпълнение на договора;  

2. прегледа доставеното обзавеждане при доставката му за съответствие с 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащи се в Техническата спецификация и 

предложенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащи се в Техническото предложение, както и за 

наличие на явни дефекти;  

3. приеме обзавеждането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно, точно и навременно 

изпълнение на доставката и монтажа на същото без забележки;   

4. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата, съгласно настоящия договор цена в 

сроковете и при условията, установени в същия;  

5. уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния срок за всяка повреда или 

дефект на обзавеждането;  

 

VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Член 9.  

(9.1) Гаранционна отговорност 

(9.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените мебели, 

съгласно договореното предназначение. 

(9.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 

всички повреди,и/или Несъответствия на обзавеждането или на елементи от него, 

съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните 

условия.  

(9.1.3) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието 

в срок: Срок за отстраняване на гаранционната повреда/дефект през гаранционния срок 

…….. (………………………) часа,  считано от констатиране на повредата и изпращане на 

уведомление до изпълнителя за настъпила повреда.  

Рекламационното съобщение/уведомление на Възложителя може да бъде изпратено по 

факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. След преглед на 

оборудването/обзавеждането от представители на Изпълнителя се съставя констативен 

протокол за вида на повредата и/или Несъответствието 

(9.2) Възложителят е длъжен да осигурява гаранционна) поддръжка на оборудването 

съгласно сроковете и условията по гаранцията, както следва: 

- Шкаф 40/40/37 см от ламинирано ПДЧ 18 мм  ………. (………………………) 



месеца от подписване на приемо-предавателен протокол; 

- Стенно пано 100/250 см от 18 мм ламинирано ПДЧ с 26 бр.двойни закачалки и 3 

бр.алуминиеви крака ……….. ( ………………………) месеца от подписване на приемо-

предавателен протокол; 
Тапицирани седалки и облегалки с 3 см дунапрен и плат ( ………………………) месеца от 

подписване на приемо-предавателен протокол; 

 

VII. НЕУСТОЙКИ 

Член 10.  

(10.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 

нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя 

неустойка в размер на 0,2 % (нула цялo и два процента) от сумата по чл. 2, алинея 2.1. за 

всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от цената по чл. 2, алинея (2.1). 

(10.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 

Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цялo и два 

процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от 

размера на забавеното плащане. 

(10.3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционни 

ремонти в срока на гаранцията, Възложителят има право: 

10.3.1. При неспазване на сроковете посочени в чл. 9, ал. 9.1., т. 9.1.3. от настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, за всеки просрочен ден,  

в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) от стойността на конкретното оборудване, 

офериран от него в ценовото му предложение, но не повече от 20 % /двадесет процента/ от 

стойността на конкретното оборудване.  

10.3.2. При отказ за ремонт/подмяна на части, които влизат в обхвата на гаранцията, 

Възложителят има право да направи ремонта/подмяната на съответната част за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сумата за ремонта/подмяната на части ще се възстановява от 

Изпълнителя. 

(10.4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки. 

(10.5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА 

ДОГОВОРА 

Член 11.  

(11.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

(ii) с изтичане на уговорения срок; 

(iii)когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено 

уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

(iv) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение,непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни; 

(v) При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя. 

(11.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с 

уведомление, изпратено до Изпълнителя:  

(i) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с 

повече от 10 (десет) дни;  



(ii) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за 

извършване на гаранционни ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията 

на Възложителя за извършване на гаранционни ремонти;  

(11.3) 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.] 

(11.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности 

по изпълнение на Договора.  

(11.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него 

или в приложимото законодателство. 

Член 12 

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП, с изключение на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 13. 

 

(13.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните 

не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала 

другата Страна за възникването на непреодолима сила. 

(13.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(13.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(13.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

Договора. 

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 14.  

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

 

Член 15.  

(15.1) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 

да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 

действителност. 

(15.2) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

(15.3) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 

Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други 

свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 

кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия договор, се считат за валидно 

изпратени и получени от другата Страна. 

(15.4) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или 

по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 



валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата 

или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 

Член 16.  

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 

Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

 

Член 17.  

(17.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни,като в случай 

на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция 

по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори. 

(17.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК. 

Член 18. 

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

Член 19.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и 

счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор. 

Член 20  
Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за 

Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

1. Техническо предложение на изпълнителя – Приложение № 1  

2. Ценовото предложение на изпълнителя; - Приложение № 2 

3. Техническа спецификация – Приложение № 3 

 

  

  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ДИРЕКТОР:  ............................. 

               /Таня Иванчева/                                                 ................................... 

/……………………/ 

  


