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ПРОЕКТ! 

 

ДОГОВОР 

№…………../………… 

 

Днес……………………2017г., в гр.Пловдив, между: 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) при 

Министерски съвет на Република България, ЧРЕЗ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 

„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" – гр. Пловдив с код по Регистър БУЛСТАТ 831913661 и номер 

по ЗДДС BG831913661, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ №21, представлявана 

съгласно пълномощно с изх. №732/08.02.2017г. от Лиляна Петрова Паскалева - 

Директор на ТД ДР – гр. Пловдив и Атанаска Дардова-Ангелова - Главен експерт в  

сектор ФПДУС, отдел ФДАПО, наричана по-долу и за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна,  

и 

……………….., със седалище и адрес на управление: ……………., ЕИК ………………., 

представлявано от ………………., в качеството на …………., наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

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

поотделно „Страна“;  

на основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Утвърден 

Протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 

с предмет: „Услуги по  извънгаранционно техническо обслужване-поддръжка и текущ 

ремонт на леки автомобили, собственост на ДА ДРВВЗ гр. София, стопанисвани от ТД 

„Държавен резерв“ – гр. Пловдив за срок от 1 (една) година”, се сключи този договор 

(„Договора/Договорът“) за следното: 

 

                                                     I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

да извършва техническо обслужване – поддръжка и ремонт на служебните автомобили, 

стопанисвани от ТД ДР Пловдив, включително  доставка на резервни части, материали 

и консумативи, необходими за правилната експлоатация на автомобилите, както и 

превоз на автомобил с повреда до сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в съответствие с 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение и 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от 

договора.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага услугите, предмет на настоящия договор, с 

писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки отделен автомобил. Доставката на 

резервни части, материали и консумативи на МПС, необходими за извършване на 

техническото обслужване и ремонт се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 3. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата 

на неговото подписване или до достигане на максимално допустимата стойност от 6 

500 (шест хиляди и петстотин) лева без ДДС или 7 800 (седем хиляди и осемстотин) 

лева с ДДС. 
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(2) Изпълнението по договора се извършва в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на територията на град Пловдив и страната.  

Чл. 4. (1) Техническото обслужване и текущия ремонт на автомобилите се извършва в 

срок не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата на писмената заявка. 
(2) При необходимост от доставка на резервни части за извършване на текущия 

ремонт, които не са налични в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът за доставката им е до 

7 (седем) работни дни, считано от датата на писмената заявка за ремонт. 

 

 

III. ЦЕНА. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл. 5. (1) Извършените по договора услуги се заплащат съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

1. цена за 1 (един) сервизен час вложен труд (часова ставка) при извършване на 

техническо обслужване и ремонт на автомобил е ….. лв. /……………./ без ДДС ; 

2. цена за транспортиране на аварирало МПС в лева за километър е …….. лв. 

/………/ без ДДС. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща изминатата дистанция в лева за километър от 

мястото на аварията, до мястото на разтоварване на автомобила (заплаща се само курса 

с повредения автомобил). 

(2) Вложените резервни части, материали и консумативи при техническо 

обслужване – поддържане и текущ ремонт се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение 

в срок до 10 (десет) работни дни след изпълнението на услугата по конкретната заявка 

срещу представена фактура, протокол за приемане на изпълнението и копие на фактури 

за вложените резервни части  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) Фактурата по ал. 3 трябва да съдържа следните реквизити:  

- номер на договора; 

- извършените манипулации в часове, цената на вложения труд;  

- вложените резервни части, материали и консумативи в бройки и тяхната цена. 

Чл.6.  (1) Всички плащания по този договор се извършват по банков път, по банкова 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

Банка: …………………………….. 

IBAN: ……………………………. 

BIC: ……………………………… 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Териториална дирекция 

„Държавен резерв“ гр. Пловдив за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 5 

(пет) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми 

териториалната дирекция в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ  

 

Чл.8. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от прогнозната 

стойността на обществената поръчка без ДДС, а именно ……. (………………….) лева, 

наричана по-долу „Гаранцията за изпълнение“, която служи за обезпечаване на 

изпълнението на договора. 
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Чл. 9. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: BG07 CECB 9790 33F2 2151 00; 

BIC: CECEBBGSF; 

При Банка: Централна кооперативна банка АД, клон Пловдив. 

Чл. 10. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

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

изисквания: 

1. 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; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

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

изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр, в която 

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

отговаря на следните изисквания: 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора. 

(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, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 дни 

от приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на услугите в 

пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 6 от договора; 

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 

в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи 

към усвояване на гаранциите. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 

на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за 
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изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния 

случай на неизпълнение. 

Чл. 14. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 15. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 

договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) 

работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 

изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на 

гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.8 от договора. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на 

извършените работи не по-кратък от 6 (шест) месеца. 

  (2) Гаранционните срокове текат от датата на подписване на протокол за 

приемане на изпълнението по чл. 5, ал. 3 от договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всякакви появили се в 

гаранционния срок дефекти в срок до 10 (десет) работни дни от предявяване на 

рекламацията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 18. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването 

им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено и в срок, без да се 

отклонява от условията на този договор и приложенията към него и в съответствие на 

действащата нормативна уредба в Република България; 

2. да ползва при осъществяване на услугата квалифициран персонал; 

3. да доставя, влага и монтира при ремонтните дейности на автомобилите 

материали и консумативи, които да отговарят на изискванията на производителя;  

4. при изпълнение на договорните си задължения да не създава пречки за 

работния процес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да съставя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи във връзка с 

изпълнението на договора, съгласно условията на същия и приложенията към него; 

6. да отстрани за своя сметка всички повреди или щети, нанесени при 

изпълнение на дейностите по настоящия договор върху имущество на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7. при констатирани във връзка с конкретен ремонт други повреди на 

автомобила/ите да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8. да приема с предимство за обслужване и ремонт в сервизния си център 

автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от временната натовареност на сервиза, 

като времето за реакция  (приемане и диагностика на автомобили и изпращане на 

сервизна калкулация/оферта) да не е повече от 2 работни дни, а времето за 

окончателното извършване на ремонта не повече от 10 работни дни, считано от датата 

на писмената заявка; 

9. след извършване на диагностицирането на автомобилите да представи на 



5 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сервизна препоръка или сервизна калкулация/оферта за стойността на 

евентуалните ремонти и вложени резервни части и консумативи, които следва да бъдат 

вложени за превеждането му в годен за експлоатация вид. Отбелязва се и 

времетраенето на обслужването или ремонта и стойността им; 

10. при направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация в гаранционния срок, да 

отстрани повредата и да смени поставените дефектирали резервни части за своя сметка 

в срок от 10 (десет) работни дни от предявяване на рекламацията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

11. да носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на 

подизпълнителите, в случай че ползва такива при изпълнението на договора; 

12. при повреда на автомобил, възпрепятстваща движението му на собствен ход 

да транспортира авариралото МПС със свой или нает специализиран автомобил до 

сервизната си база.  

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение при условията на Раздел ІІІ от този договор. 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на изпълнението от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 22. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  сключил  договор/договори  за  подизпълнение, 

работата  на  подизпълнителя  се приема  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  присъствието  на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител, без да е декларирал 

това в офертата си или използва подизпълнител, различен от този, посочен в офертата 

му.  

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати уговореното възнаграждение в размер и по реда и начина, описани 

в Раздел ІІІ от този договор; 

2. да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта от 

диагностиране и/или извършване на ремонт на автомобилите, като за тази цел предава 

автомобилите с двустранно подписан приемо-предавателен протокол; 

3. да изготвя писмена заявка за обема на обслужванията и ремонтите след 

получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на количествено-стойностна сметка на необходимите 

за извършване на поддържането и/или ремонта консумативи, резервни части и труд. 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приема с предимство за обслужване и ремонт в 

сервизния си център автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от временната 

натовареност на сервиза;  

2. да изисква и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и в срок изпълнение на 

задълженията по този договор; 

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време да му представи информация за 

извършените услуги по поддръжка и ремонт на автомобилите, както и да извършва 

проверка на място за хода на изпълнение на поръчката; 

4. да откаже заплащането на възнаграждение за непредвидени разходи (извън 

заявката по чл. 2, ал. 2 от този договор); 

           5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.  

 

VІ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Чл. 26. (1) При просрочване на задълженията по този договор, неизправната страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 0.25% от стойността на договора за всеки 
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календарен ден от забавата, но не повече от 5% (пет на сто) от стойността на договора 

без ДДС.  

(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 

услугите или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено услугата, без 

да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение 

на услугата е некачествено или неточно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 

гаранцията за изпълнение и да прекрати договора. 

(3) При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

страните, виновната страна дължи неустойка в размер на  5% (пет на сто) от стойността 

на договора без ДДС. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор 

неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това и/или чрез прихващане от дължимата сума по договора.  

  (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка в случаите, в които упражни правото 

си предсрочно да прекрати договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото 

на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер в съответствие с общите правила на гражданското 

законодателство. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 27. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото действие 

и след изтичане на гаранционните срокове на извършените дейности и вложени части, 

предмет на същия. 

Чл.28. Договорът се прекратява преди изтичането на срока на неговото действие:    

(1) при достигане на максимално допустимата стойност от 6 500 (шест хиляди и 

петстотин) лева без ДДС или 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева с ДДС, 

представляваща прогнозната стойност на поръчката;   

(2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

  (3) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със 7 (седем) дневно писмено предизвестие;  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 

изпълни непременно в уговореното време   

(5) 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 

този 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. 

(6) Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – страна по договора без правоприемство:  

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
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а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;   

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в 

изпълнение на договора до датата на прекратяването;   

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във 

връзка с предмета на договора.   

(7) в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал 

това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в 

офертата му.  

  

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 29. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 

по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както 

следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Пловдив: 

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, Териториална дирекция „Държавен резерв“, 

бул. Марица №21 

Тел.: 032/901 706 

Факс: 032/944247 

e-mail: reservpd@mail.bg 

Лице за контакт:  

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция:  

Тел.:  

Факс:  

e-mail:  

Лице за контакт:  

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;  

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е 

изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените 

адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми 

другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При 

неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, 

ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация 

и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.  

Чл. 30. (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. 

  (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 3 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.31. 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.32. В случай че някоя от клаузите на този договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

Чл.33. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 

приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с 

предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани 

с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.  

Чл.34. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по 

договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.  

Чл. 35 Всички спорове, породени от този договор 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 

се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще 

се отнася за решаване от компетентния български съд. 

Чл. 36. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на  

действащото законодателство на Република България. 

Чл. 37. Страните по договора се задължават да спазват принципа на конфиденциалност 

по отношение на всякакъв вид информация, станала им известна при и по повод 

сключването и изпълнението на договора и допълнителните споразумения, сключени 

въз основа на него. 

Чл. 38. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Приложение № 1 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 2 – Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

  При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи 

издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 3 
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от ЗОП и документ за удостоверяване на внесена гаранция (оригинал) за изпълнение на 

договора.    

Този договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ДИРЕКТОР ТД ДР:                                                                                                    

                                    /…………………..… /                                                                                                                           

  

                   

ГЛ. ЕКСПЕРТ СЕКТОР ФПДУС, ОТДЕЛ ФДАПО: 

                                          /……………………… /                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


