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ПРОЕКТ! 

Съгласувал: 

Директор дирекция ПНО 

 ……………………….. 

Директор дирекция „Счетоводство“ 

………………………… 

 
 

ДОГОВОР  
 

№ ………………../………………. 

 

(изготвен по стандартизиран образец на договор за услуги, одобрен със Заповед 

№ЗМФ-1365/29.12.2016г. на Министър на финансите на Република България) 

 

Забележка: Направените изменения в клаузите на стандартизирания образец са свързани 

единствено и само със специфичните условия за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка. 

 

 

Днес, ............…2018г., в гр. Пловдив, между: 

 

1.Община Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, площад “Стефан 

Стамболов” №1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000471504, представлявана от Иван Борисов Тотев 

– Кмет на Община Пловдив чрез Александър Държиков – Зам.-кмет „Култура и 

туризъм“, съгласно Заповед 16ОА1356/07.06.2016г., изменена със Заповед 

№17ОА1612/30.06.2017г. на кмета на община Пловдив и Елена Димитрова – Директор 

дирекция „Счетоводство”, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една 

страна, и 

 

2.  ...................................................................................................................................……..…, 

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

тел./факс.....................,ЕИК/Булстат………………,IBAN………… BIC………….…… 

обслужваща банка ……… представлявано от ……….,в качеството му на.……………… 

наричан по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

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

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и във връзка с проведената обществена поръчка по 

реда „събиране на оферти с обява“ с предмет: „Извършване на комплексно 



 
 

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ  
Пловдив  4000,   пл. „Стефан Стамболов”   №1  тел: (032) 656727, факс: (032) 656703 

 

 

Стр. 2 от 10 

почистване на ДК „Борис Христов“- гр. Пловдив“, се сключи този договор 

(„Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

срещу заплащане услуги по комплексно почистване за нуждите на ДК „Борис 

Христов“, и еднократно почистване на стъкла и прозорци на сградата на Общински 

съвет Пловдив, наричани по-нататък услугите. 

 (2) Услугите, предмет на договора, включват абонаментно ежедневно почистване, 

абонаментно периодично почистване и почистване, извършвано по подадена заявка от 

Ръководителя на ДК „Борис Христов“ или определено длъжностно лице.  

(3) Услугите, както и конкретните дейности, които включват, са посочени в 

Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от 

настоящия договор. 

(4) В предмета на настоящия договор е включено еднократно почистване на стъкла и 

прозорци на сградата на Общински съвет Пловдив след подадена заявка от 

възложителя или негов представител.  

Чл. 2. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на Договора, но най-

късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода 

на изпълнението на Договора в срок до 3(три) дни от настъпване на съответното 

обстоятелство. 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и е със срок на 

действие една година, считано от получаване на възлагателно писмо от изпълнителя 

или до изчерпване на стойността му.  

Чл.4. Мястото на изпълнение на Договора е гр. Пловдив. 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 5. (1) Общата стойност на договора е 30 000 (тридесет хиляди лева) с включен 

ДДС.  

(2) За извършените по настоящия договор услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да изплаща месечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за реално изпълнените 

с добро качество услуги, образувана съгласно единичните цени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от договора.  

Чл. 6. (1) Плащанията по настоящия договор се осъществяват не по-късно от 30 

(тридесет) дни, считано от датата на предствяне на оригинална фактура, надлежно 

оформена с всички необходими реквизити, съгласно данъчното законодателство, и 

приемо-предавателен протокол на изпълнените дейности, подписан от страните без 

възражения. Срокът за плащане по изключение може да бъде удължен до 60 
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календарни дни, когато това се налага по важна причина, съгласно чл. 303а, ал. 2 от 

Търговския закон.   

(2) Заплащането на услугите ще се извършва в лева по банков път- по следната банкова 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Обслужваща банка: 

Банкова сметка (IBAN): 

Банков код (BIC): 

Чл.7. (1) Цените по Ценовото предложение са крайни и включват всички разходи, 

свързани с изпълнението на този договор, включително транспортни разходи, мита, 

данъци, такси, възнаграждения за труд, командировъчни, товаро-разтоварни дейности и 

т.н. 

(2) Цената на договора не може да бъде променяна, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП. 

Чл. 8. Плащането за извършените услуги ще се извършва от бюджета на ДК „Борис 

Христов“, с изключение на услугата по еднократно почистване на стъкла и прозорци на 

сградата на Общински съвет Пловдив, която ще се заплати от бюджета на Общински 

съвет Пловдив.  

Чл. 9. Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на 

подизпълнителя.  

(2) Разплащането по ал. 1 се осъществява 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 ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащането или част от него като недължимо.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване причината за отказа.  

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. (1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от стойността на 

договора без ДДС, а именно ………. (……………) лева, която служи за обезпечаване на 

изпълнението на  Договора.  

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 

договора  към датата на сключването му. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира  сам формата на гаранцията за изпълнение между един от 

следните варианти: 

-парична сума; 

-банкова гаранция; 

-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03; 
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BIC: IORTBGSF; 

ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив 

Чл. 12. (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, 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. 13. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се 

лице (бенефициер), която 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;  

(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.  

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след 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 настоящия договор;  

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 застрахователната 

полица 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. 15. 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 
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което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за 

изпълнение, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок до 5 (пет) 

дни след датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това 

основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 

основание;  

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

несъстоятелност. 

Чл. 17. 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. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) 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. 9 от Договора. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 20. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. При точно изпълнение на възложените услуги да получи дължимото възнаграждение; 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугите, 

включително тяхното приемане. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1.  Да извършва дължимите услуги, предмет на настоящия договор, в срок,  с нужното 

качество, и в съответствие с приложенията, представляващи неразделна част от този 

договор; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители следва да спазват указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани със сигурността на помещенията и находящите се в тях 

носители на информация; 

3. Да издава оригинална фактура във връзка с извършените услуги;  
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4. Да осигурява редовен контрол за точното изпълнение на услугите; 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка всички препарати и средства за 

почистване, подопочистваща автомат машина, професионални прахосмукачки, работно 

облекло и лични предпазни средства за служителите си.  

6. Да осигури имейл, на който да бъдат получавани заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

всеки работен ден до 17.00часа 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури минимум трима служители хигиенисти, които 

да извършват почистване с работно време съответно:  

1 служител от 07 до 11 часа; 

1 служител от 16 до 20 часа; 

1 служител от 07 до 15.30 часа; 

И минимум един служител, който да осъществява контрол върху работата на 

хигиенистите, следи и отговаря за качеството на изпълнените дейности.  

8. В случай, че служител от горепосочения минимален екип отсъства, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури лице, което да го замести. 

9. Отговорният за следенето на работата на хигиенистите служител следва да представя 

месечен график по часове, дейности и съответният служител-хигиенист, който ще ги 

изпълнява. Графикът се представя за одобрение от Ръководителя на ДК "Борис 

Христов" до пето число всеки месец от срока на договора. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услугите в срок, без отклонение от уговореното 

между страните и без недостатъци; 

2. Да осъществява проверка на качеството на изпълнение, без да нарушава оперативната 

самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да отказва приемането на услуги, които не съответстват на дължимото качество -  за 

което се съставя констативен протокол. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, съгласно настоящия 

договор. 

2. Да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие във връзка с изпълнение на 

услугите, предмет на договора – да осигурява необходимата му информация за 

качественото изпълнение на неговите задължения, да осигурява достъп до обекта за 

извършване на дейностите, предмет на възлагане, да определя свой представител за 

приемане на услугите и др.  

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дължимите услуги по абонаментно почистване в 

пълен обем, съгласно изброените дейности и условия в Техническите спецификации, 

представляващи неразделна част от настоящия договор.  
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(2) Конкретните дни, в които ще се извършват услугите по абонаментното периодично 

почистване ще бъдат конкретизирани чрез предварително и своевременно предоставян на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечен график. 

(3) Всички дейности, които ще бъдат осъществени след заявка от възложителя, следва да 

се реализират в рамките на една работна седмица от получаване на заявката. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължение да приеме и заплати само количеството и вида 

услуги, които е заявил и които са изпълнени при условията на настоящия договор.  

Чл. 24. Изпълнението на услугата ще бъде приемано от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

длъжностни лица чрез съставяне на двустранни протоколи, отразяващи изпълнените 

дейности през изминалия месец. 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 25. При просрочване изпълнението на задълженията по този договор, неизправната 

страна дължи на изправната неустойка в размер на 2% (две на сто) от стойността на 

услугата, чието изпълнение е забавено, за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на 

сто) от стойността на договора. 

Чл. 26. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при 

отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и 

повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

Чл. 27. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, 

виновната страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на 

Договора. 

Чл. 28. 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.   

Чл. 29. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

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

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 30. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на Договора или с достигане на максимално допустимата стойност 

на договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;  

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

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) 

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; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 31. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. 

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугите в срок до 5 (пет) дни, 

считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугите за повече от 1(един) ден; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на 

поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение. 

(3) 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. 

Чл. 32. 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. 

Чл. 33. 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 да преустанови предоставянето на услугите, с 

изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

Чл. 34. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

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

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Спазване на приложими норми  

Чл. 35. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 

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

предмета на договора, както и 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. 
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Публични изявления 

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на услугите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни 

и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 37. 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 [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл. 38. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

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

чл. 116 от ЗОП.  

Непреодолима сила 

Чл. 39. (1) Никоя от Страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. „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. 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 40. 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.  

Уведомления 

Чл. 41. (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: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 
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Лице за контакт: ……………………………………………………. 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) 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 3 (три) 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. 

(4) 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 

вписването в съответния регистър. 

Приложимо право 

Чл. 42 За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

Разрешаване на спорове 

Чл. 43. 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.1 

Екземпляри 

Чл. 44. Този Договор се състои от ….. страници и е изготвен и подписан в 4 (четири) 

еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Приложения: 

Чл. 45. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

     

                                                           
 


