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Д О Г О В О Р  
№ Д-01-7/ 19.06.2015 г. 

 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНА 

СТЕНА (FIREWALL) 
 

Днес, 19.06.2015 год. в гр. София се сключи настоящия договор между  
 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  
ЕИК 000698391, гр. София, бул. “Дондуков” № 2, представлявана от г-н Росен 
Кожухаров – главен секретар на Президента на Република България и г-жа Мария 
Михайлова – началник на отдел “Финанси”, от една страна, наричана нататък в договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
 
и 
 
„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, ЕИК 831913775, гр. София-1700, бул. 
„Никола Габровски“ 79, представлявано от пълномощника И.Б.1, ЕГН хххххххххх, 
надлежно упълномощена с пълномощно рег. № 657 от 04.02.2015 г. по описа на нотариус 
с рег. № 199 и район на действие района на Софийски районен съд, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга. 
 
 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение при условията на направеното от него предложение да достави и пусне 
в експлоатация защитна стена (firewall) с технически параметри съгласно техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричана по-нататък в договора „оборудването“. 

1.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката при условията на представената 
от него оферта с вх. № 15-00-182/ 22.05.2015 г., представляваща неразделна част от този 
договор. 
 

II. СРОК И МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

2.1 Срокът за извършване на доставката на оборудването е 30 /словом: 
тридесет/ дни от сключване на настоящия договор. 

2.2 Срокът за пускане в експлоатация на доставеното оборудване е по график, 
посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не повече от 7 /словом: седем/ дни от извършване на 
доставката. 

2.3 Срокът за гаранционно обслужване и поддръжка на оборудването е 1 
/словом: една/ година от датата на подписване на протокола по чл. 5.1 за пускане в 
експлоатация на доставеното оборудване. 

2.4 Местоизпълнение на договора – сградата на Администрация на Президента 
на Република България, гр. София, бул. “Дондуков” № 2. 
                                                
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на личните 
данни. 
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III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща 
цена в размер на 28 991,00 /словом: двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и 
един/ лева без ДДС или 34 789,20 /словом: тридесет и четири хиляди седемстотин 
осемдесет и девет цяло и двадесет стотни/ лева с ДДС съгласно ценовото предложение 
от офертата, неразделна част от настоящия договор. Общата цена по договора е 
формирана от цените на компонентите, както следва: 
3.1.1 Защитна стена с цена в размер на 19 373,00 /словом: деветнадесет хиляди триста 

седемдесет и три/ лева без ДДС или 23 247,60 /словом: двадесет и три хиляди 
двеста четиридесет и седем цяло и шестдесет стотни/ лева с ДДС; 

3.1.2 Поддръжка на SSL VPN достъп от компютри и мобилни устройства за 50 
(словом: петдесет) потребители с цена в размер на 677,00 /словом: шестстотин 
седемдесет и седем/ лева без ДДС или 812,40 /словом: осемстотин и дванадесет 
цяло и четиридесет стотни/ лева с ДДС; 

3.1.3 Софтуерен абонамент за IPS (Intrusion Prevention System),  за откриване и 
спиране на злонамерен софтуер, възможност за анализ на файлове в 
инфраструктура на производителя и  за филтриране на web трафик за 1 
година с цена в размер на 7472,00 /словом: седем хиляди четиристотин 
седемдесет и два/ лева без ДДС или 8966,40 /словом: осем хиляди деветстотин 
шестдесет и шест цяло и четиридесет стотни/ лева с ДДС; 

3.1.4 Гаранционно обслужване и поддръжка с цена в размер на 1469,00 /словом: 
хиляда четиристотин шестдесет и девет/ лева без ДДС или 1762,80 /словом: 
хиляда седемстотин шестдесет и два цяло и осемдесет стотни/ лева с ДДС. 

3.2 Плащането на цената по чл. 3.1 ще се извърши в срок до 10 /словом: десет/ 
работни дни след подписване на протокола/ите по чл. 5.1 за извършената доставка и 
пускане в експлоатация и представяне на фактура в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.3. Плащанията ще се извършат по банков път по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ …………………2 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
4.1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1.1 Да получи доставката на оборудването в срока и при условията, договорени 
между страните. 
4.1.2 Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества, стадий 
на изпълнение, технически параметри и др. във всеки момент от изпълнението на 
договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
4.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

4.2.1 Да плати уговорената цена съгласно чл. 3.1 и при условията на чл. 3.2 и 3.3 от 
настоящия договор. 
4.2.2 Да приеме доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

4.3.1 При точно изпълнение на доставката да получи уговорената цена в посочените 
срокове и условия. 

                                                
2 Основанието за заличаване на информацията е чл.73, ал. 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 
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4.3.2 Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме доставката. 
 

4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
4.4.1 Да извърши доставката на оборудването и да го пусне в експлоатация в срока и 
при условията, договорени между страните. 
4.4.2 Да осъществи доставката на оборудването по брой и с технически параметри 
съгласно техническото предложение от офертата му и да го пусне в експлоатация 
съгласно предписанията на производителя и другите приложими технически изисквания. 
4.4.3 Без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация 
на физически и юридически лица относно изпълнението на доставката.  
4.4.4 Да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението по т.2.4. 
4.4.5 Да осигури обслужването и поддържането на оборудването в рамките на 
едногодишен гаранционен период, през който поема всички разходи по поддръжката и 
ремонта. 
4.4.6 Да осигури специалист на място в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на 
гаранционния период, който да се отзовава на повикването и да установява възникналия 
проблем в рамките на следващия работен ден след уведомяването от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4.4.7 Да изпълнява предмета на настоящия договор с предложения от него екип от 
специалисти с подходяща квалификация и опит, съгласно Приложение № 5 от офертата 
му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за организацията на работата на екипа си 
така, че дейностите по договора да бъдат изпълнени качествено в пълния си обхват и 
договорения срок. 
4.4.8 Да не извършва промени в предложения от него екип от специалисти, освен с 
изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Оттеглянето, замяната и 
привличането на нови специалисти в екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е допустимо само по 
сериозни здравословни причини, които не позволяват на специалиста да продължи да 
работи по изпълнението на договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
своевременно да осигури нов специалист с равностоен опит, умения и квалификация 
като оттеглилия се. 
4.4.9 Да спазва реда за достъп в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на 
посещения в нея във връзка с изпълнението предмета на договора, както и да осигури 
спазването му от страна на специалистите от екипа си. 
4.4.10 Да спазва абсолютна поверителност относно изпълнението на договора, както и 
да обвърже всички свои служители със задължението за неразпространяване на каквато 
и да било информация, узната от тях при и по повод изпълнението на договора. 
4.4.11 Да изпълнява задълженията по чл. 4.4.10 и след прекратяването на настоящия 
договор. 
 

V. ПРИЕМАНЕ 
 

5.1 Приемането на доставката на оборудването и пускането му в експлоатация 
се извършва с приемо-предавателни протоколи, подписани от упълномощени 
представители на страните по настоящия договор. 

5.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността 
да извърши доставката и го кани да я приеме. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме 
доставката в срок до 5 /словом: пет/ работни дни след получаване на уведомлението от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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5.3 Представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преглежда външния вид и проверява 
техническите параметри на доставеното оборудване в присъствие на представителя на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.4 Липси, външни повреди и несъответствия в техническите параметри не 
могат да бъдат противопоставяни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на приемо-
предавателния протокол. 
 

VІ.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

6.1 Гаранционният срок на доставеното и пуснато в експлоатация оборудване 
е съгласно чл. 2.3. 

6.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че оборудването ще бъде доставено според 
спецификациите на производителя, че то и съпровождащата документация са пълни и 
отговарят на европейските и международните стандарти, както и че доставеното 
оборудване ще бъде пуснато в експлоатация съгласно предписанията на производителя 
и другите приложими технически изисквания. 

6.3 В случай, че се установят скрити недостатъци, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил  уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да 
замени съответната част с нова или цялото устройство с ново устройство от не по-нисък 
клас на същия производител и да го пусне в експлоатация, ако недостатъкът го прави 
негодно за използване по предназначението му. 

6.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да установи причините за повредата във 
възможно най-кратък срок от уведомяването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като срокът на 
реакция и замяна, ако е необходима, е не по-късно от следващия работен ден. 

6.5 Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
6.6 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да отстрани повредите в срока, 

той се задължава да предостави оборотно оборудване от не по-нисък клас на същия 
производител и да го пусне в експлоатация, но не по-късно от края на същия работен ден. 
В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да актуализира софтуерно всички 
компоненти на оборудването, а при необходимост – и изрично посочените в уведомление 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.7 В случай, че в рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
отстрани недостатъците в сроковете по чл. 6.4. и чл. 6.6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 
 

7.1 Този договор се прекратява: 
7.1.1 с изтичане на срока на гаранционното обслужване и поддръжка по чл. 2.3; 
7.1.2 по взаимно съгласие между страните; 
7.1.3 при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
7.1.4 едностранно от всяка от страните, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 
след сключването на договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
случай тя дължи на другата страна обезщетение за претърпените вреди от сключването 
на договора. 

7.2 Настоящият договор може да бъде развален от всяка от страните, когато 
другата страна не изпълни задълженията си. 
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7.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора при забава на 
доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ над 20 /словом: двадесет/ дни, без да дава 
допълнителен срок за изпълнение. 

7.4. При забава неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер 
на 0,5% от договорената между страните цена за всеки ден просрочие, но не повече от 
20% стойността на договора. 

7.5 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия 
ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по чл. 7.4. 
 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

8.1 Страните по настоящия договор не могат да го променят или допълват, 
освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

8.2 Страните по настоящия договор се задължават да не използват по какъвто 
и да е повод информация, станала им известна за другата страна при изпълнение на 
договора, като виновната страна дължи обезщетения, определени по надлежния ред. 

8.3 Всички допълнително възникнали след подписването на договора въпроси 
ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения. 

8.4 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор 
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси неуредени в настоящия договор се прилага българското 
гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез 
споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на Република България. 

8.5 За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове. 

8.6 Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
представена от него в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки с уникален код 9041688. 

 
Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
 
……………/П/……………………..      ………………/П/………………. 
          Росен Кожухаров                            И.Б. 
Главен секретар на президента   Пълномощник съгласно пълномощно 
     на Република България    рег. № 657 от 04.02.2015 г. на нот. № 199 
 
 
……………/П/…………………….. 
 Мария Михайлова 
  Началник на отдел „Финанси” 


