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Д О Г О В О Р 

№ Д-01-11/ 28.07.2015 г. 

 

Днес, 28.07.2015 г., в гр. София, между:  

1. АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

с адрес: гр. София, п.к. 1123, бул. “Дондуков” № 2,  ЕИК 000698391, представлявана от 

Росен Кожухаров – главен секретар на президента и Мария Михайлова – началник 

отдел „Финанси“ на дирекция „Финансово, стопанско и информационно 

обслужване“, наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

 

2. „АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД,  със седалище и адрес на 

управление: гр. София, п.к.1000, ул. „Христо Белчев“ № 3, ЕИК 201655199, 

представлявано от Николай Владимиров Шопов – управител, наричанo по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

на основание чл. 41, ал. 1 Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като се има предвид 

процедурата за възлагане на обществената поръчка, открита и проведена на основание 

Решение № ЛС-11-14/ 27.03.2015 г. на главния секретар на президента и завършила с 

Решение № ЛС-11-28/ 16.06.2015 г. на главния секретар на президента за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка и като се имат предвид всички предложения от 

приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител, се 

сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и 

багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Администрацията 

на президента”, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор. 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще изпълни услугата по ал. 1 с екип, съгласно Списъка 

на екипа от специалисти, ангажирани за изпълнение на поръчката – Приложение № 4, 

неразделна част от настоящия договор. 

 

ІІ.  ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК 

Чл. 2. (1)  Настоящият договор влиза в сила от 27.09.2015 г. или от датата на 

подписването му от страните, ако е след посочената дата. 

(2) Срокът за изпълнение на услугата, предмет на договора, е от датата на влизането 

му в сила и е със срок 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на общия 

финансов ресурс по договора, съгласно чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.  

 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общият финансов ресурс на договора е до 250 000 (двеста и петдесет 

хиляди) лева без ДДС. 

(2) Заплащането на предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ самолетни билети се 

извършва ежемесечно, след представяне на  протокол за закупените самолетните билети, 

съпроводен с приемо-предавателен протокол за конкретната заявка, подписан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители без забележки и отрязък от самолетния 

билет (пътнически купон) и/или потвърждение за електронен билети и акт за изплащане 

на извършените дейности (по образец) – Приложение № 5 към настоящия договор, 

подписан и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Размерите на максималните цени на самолетните билети и на таксите за 

обслужване, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 

3, не могат да бъдат променяни за срока на действие на настоящия договор, освен при 

намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 43 от 

ЗОП. 

(4) Цените на билетите, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в отговор на заявка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са крайни и включват всички дължими летищни такси, такси за 

сигурност, застраховки и други такси и данъци, както и такива, установени от местното 

законодателство. 

(5) Стойността на заявени и ползвани съпътстващи услуги се заплаща ежемесечно, 

след представяне на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на 

заявените съпътстващи услуги подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови 
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представители без забележки и акт за изплащане на извършените дейности по образец – 

Приложение № 5 към настоящия договор, подписан и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) След подписването на документите по ал. 2 и ал. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя оригинална фактура, като за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възниква задължението да 

извърши плащането в срок до 10 (десет) работни дни след нейното представяне. 

Чл. 4. (1) Плащането на възнаграждението се извършва по банков път, по 

посочената в настоящия договор сметка. 

(2) Всички цени се оферират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се заплащат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лева. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени на посочената сметка в срок от 3 (три) дни считано от 

момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

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

 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква гаранция за изпълнение на договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основание чл. 59, ал. 6 във връзка с чл. 16г от ЗОП, тъй като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания и поръчката е предназначена за изпълнение от такива 

предприятия. 

(2) Ако по време на действие на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде 

заличен от Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания на основание чл. 29в, ал. 1, т. 1, 3, 4 или 5 от Закона за интеграция на хората 

с увреждания, той е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в 3 (три) 

дневен срок от влизане в сила на заповедта за заличаване. 

(3) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 7500 (седем хиляди и 

петстотин) лева, равняващи се на 3 % (три процента) от общия финансов ресурс на 

договора по чл. 3, ал.1, без включен ДДС и се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на ал. 2. 

(4) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция/ депозит на парична 

сума по банкова сметка на Администрацията на президента. 

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. (при 
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представяне на банкова гаранция) / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху депозираната парична сума, представена като гаранция за 

изпълнение на договора,  за времето, през което има право да я задържа. (при 

представяне на депозит на парична сума) 

(6) Гаранцията по ал. 1 се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 20 (двадесет) 

работни дни след прекратяването на договора при изпълнение на всички задължения от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и уреждането на всички финансови претенции 

между страните.  

          Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на 

договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е 

внесен за решаване от компетентен съд, до окончателното му решаване.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до размера на начислените 

по настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни 

частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При 

прекратяване на договора по чл. 17, ал. 1, т. 4 или т. 5  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

усвои/задържи целия размер на гаранцията за изпълнение. 

 

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на услугата се определя съгласно естеството на 

предмета на договора. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да определи свой/и упълномощен/и представител/и по договора за координация 

и контрол на изпълнение на договора, както и за оперативен контакт с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

договора.  

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение по реда и при 

условията на настоящия договор. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи 

на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява предмета на договора в сроковете и 

съгласно уговореното без отклонения и недостатъци.  

3. По всяко време да извършва проверка, с цел да установи дали 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва договорените условия относно предоставянето на най-

ниските цени и най-благоприятните условия за доставените самолетни билети и на 

съпътстващите дейности, включително чрез справки от резервационни системи и от 

съответните служби на авиокомпаниите-превозвачи, които са извършили дадения полет, 

като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отказва извършването на такива проверки, нито 

да се противопоставя или препятства предоставянето на такава информация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. Да откаже да приеме услугата и да не заплати възнаграждение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от условията, поставени в 

конкретна заявка за осигуряване на самолетни билети, докато последният не изпълни 

своите задължения съгласно договора и в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ все още има 

интерес от изпълнението на конкретната заявка. 

5. Да поиска замяна на член от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друг при констатирано 

неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна 

квалификация и компетентност. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълнява услугата, предмет на договора, професионално и качествено в 

съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1, 

Техническото си предложение – Приложение № 2 и Ценовото си предложение – 

Приложение № 3, представляващи неразделна част от този договор, при стриктно 

спазване на указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно условията и сроковете на 

настоящия договор. 

2. Да осигури възможност за приемане на запитвания и заявки по време, съобразено 

с работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случай на извънредни обстоятелства и в 

извънработно време, в почивни и празнични дни. 

3. При получена заявка за самолетен билет, в рамките на половин час да предостави 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в отговор оферта с най-малко три варианта на превозвачи и 

маршрути с посочени цени на самолетните билети и срока на тяхната валидност, като 
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всеки вариант е с най-ниската цена за съответната класа, предлагана от авиокомпанията 

към датата на пътуването при посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в конкретната заявка 

условия. Предлаганите цени не могат да надвишават посочените в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ максимални цени на самолетни билети за 

съответната дестинация. Най-ниските налични на пазара цени се доказват с разпечатка 

от резервационната система или с други приложими, заверени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

документи. Тези доказателства могат да бъдат изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

4. За непосочените в Ценовото предложение – Приложение № 3 дестинации да 

предлага при всяка конкретна заявка най-ниските на пазара тарифи, предлагани от 

авиокомпаниите към момента на подаване на оферта в отговор на заявката. 

5. Да предоставя отговор по направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за резервация 

на самолетни билети, за избрания маршрут, в срок до половин час от получаване на 

заявката. 

5. При получена заявка за закупуване на самолетен билет да изпълни получената 

заявка в рамките на 4 часа от получаването й. При всяка конкретна заявка 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за крайните срокове за 

промяна в условията, при които e заявен от него самолетен билет, подлежащ на плащане 

(в това число замяна на билети, промяна в датата на пътуване и др.), в рамките на които 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да настъпват неблагоприятни финансови последици. В 

случай, че настъпят такива в посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срокове, дължимите 

плащания по тях са за негова сметка.  

6. Да предлага маршрути с най-ефективни връзки за съответните дестинации – 

директни полети на авиокомпаниите, опериращи до съответните дестинации, или при 

невъзможност от такива – комбинирани полети с минимален брой връзки, подходящи за 

съответните дестинации, с оптимално време за прекачване между полетите и с възможно 

най-ниски цени, включващи такси и тарифи на авиокомпаниите към датата на 

пътуването.  

7. Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на име, ден и час и отказ от 

използването на билет, с оглед неналагане на наказателни глоби/ такси/ неустойки и др. 

8. През срока на договора регулярно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за бонусните 

програми на авиокомпаниите и/или предлагани от тях промоционални цени на билети. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигуряването на бонусни 

самолетни билети, получени като бонус за пропътувани мили от отделните 

авиопревозвачи. 
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9. Да води, следи и актуализира файлове с натрупващите се бонуси по програми на 

авиокомпаниите и писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящо издаване на 

бонусен билет по тези програми. 

10. Незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили промени в условията, 

свързани с пътуването по даден маршрут (отложени полети, закъснения и др.) 

включително след закупуване на самолетния билет. 

11. Да предприема всички необходими действия, за да остане член или 

акредитиран представител на IATA за целия срок на договора. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска и получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на услугата. 

2. Да бъде информиран своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на всяко 

конкретно пътуване.  

3. Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

 

VІІI.  ВЪЗЛАГАНЕ 

Чл. 12. (1) Всяка отделна услуга, предмет на настоящия договор, се изпълнява въз 

основа на писмени запитвания, заявки за резервация и доставка на самолетни билети и 

съпътстващи услуги, отправени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез определените 

упълномощени лица, с посочени обхват и срок, по следните начини: на ръка, по 

електронната поща или по факс. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предоставя отговор на запитването или заявките 

на възложителя писмено по следните начини: на ръка, по електронна поща или по факс, 

в рамките на договорения срок. 

 

IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като 

конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на 

настоящия  договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 

договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му. 
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(3) Правилото по предходните алинеи не се прилага по отношение на 

задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП и Правилника за 

неговото прилагане, както и на Националната агенция за приходите и на Агенция 

«Митници», съгласно Решение № 788/ 28.11.2014 г. на Министерския съвет. 

 

X. НЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 14. (1)  При забава в изпълнението на задължението си по чл.10, т. 5 от 

настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2% от стойността 

на съответната заявка за всеки просрочен час, но не повече от 4 часа. Неустойката се 

удържа от следващото дължимо плащане, а ако няма такова – от сумата по представената 

гаранция за изпълнение. 

(2) Всяко констатирано неизпълнение по предходната алинея, продължило повече 

от 4 часа, се счита за пълно неизпълнение на конкретната заявка, за което 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50% от стойността на неизпълнената 

заявка.. 

(3)  При констатирано неизпълнение на задължения по чл.10 от договора извън 

тези по т.5 от същия член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер до 5 % от 

максималната стойност на договора, в зависимост от степента на неизпълнението. 

(4) При частично неизпълнение и/или лошо изпълнение на възложената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 

в размер 20% (двадесет процента) върху общия финансов ресурс по чл.3, ал.1. 

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора по реда на чл. 17, ал. 1, т. 4 

или т. 5 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% 

(десет процента) от общия финансов ресурс по чл.3, ал.1. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши прихващане от следващото дължимо 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане до размера на дължимите по предходните алинеи 

неустойки, а ако размерът на плащането е недостатъчен или ако  няма такова – от сумата 

по представената гаранция за изпълнение. 

Чл. 15. При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

обезщетение в размер на законната лихва за всеки ден забава върху дължимата сума. 

Чл. 16. Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават страните 

от възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия исков ред. 
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XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. (1) Настоящия договор се прекратява: 

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

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до 

неизправната, в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения. 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или 

бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация. 

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде лишен от правото да упражнява 

дейността си. 

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 

14б от Допълнителните разпоредби на ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да 

изпълни своите задължения, като изпълнените до момента на прекратяване на договора 

услуги се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след установяване на размера им с подписване 

на двустранен протокол между страните. 

(2) Прекратяването по ал. 1, т. 3-6 има действие от датата, следваща датата на 

получаване на предизвестието/ уведомлението. 

 

ХII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ 

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение 

на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение 

на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. 

Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били 

дължими преди настъпването на форсмажорното събитие. 

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално 

кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да 

представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за 

появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни 
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последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи 

известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на 

задълженията й, както и за степента на спиране. 

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно 

събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират 

да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава. 

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от форсмажорно събитие. 

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 

възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с 

клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, 

страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да 

изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от 

форсмажорното събитие. 

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, 

довели до спирането му . 

Чл. 19. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този 

договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и 

извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което 

прави изпълнението му невъзможно. 

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило 

вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при 

полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно. 

 

ХIІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 20. Условията за създаване на резервации, издаване, ползване и анулиране на 

самолетни билети, възстановяване на суми (изцяло или частично) по тях, се определят и 

подчиняват на правилата за регулиране на международен транспорт, установени от IATA 

(Международна асоциация за въздушен транспорт), международните конвенции и 

конкретните авиокомпании-превозвачи. 

Чл. 21. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 
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изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и 

обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 

финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 

права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на 

задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

Чл. 22. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат 

обстоятелства, изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, 

заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата 

и час на срещата. Страната е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването. 

Чл. 23. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 

на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, 

когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), с телеграма, телефакс на адреса на 

съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна. 

Чл. 24. Всички спорове по този договор се уреждат чрез преговори между 

страните, а при липса на съгласие се отнасят за решаване пред компетентния съд на 

Република България. 

Чл. 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

ЗЗД и другите нормативни актове регламентиращи тази материя и действащи към датата 

на възникване на спора. 

Чл. 26. Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие 

обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки. С подписването на 

настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен договорът да бъде 

изменен в случай на непредвидени обстоятелства, които налагат промяна, съгласно 

разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП, като се задължава да подпише допълнително 

споразумение в тридневен срок от представяне на проект за подписването му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 

следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните 

е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:            ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Администрация на президента                                     

Адрес: гр. София, 1123           Адрес: София-1000 

бул. “Дондуков” № 2                                           ул. Христо Белчев 3 

ЕИК:  000698391                  ЕИК: 201655199 

Тел.                              Тел. 02 9883311 

Факс:                                                                     Факс: 02 9885496 

                                                                     IBAN: ……………………………………..1 

                                     BIC:  ……………………………………… 

                                                                               Банка:       

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два  за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение № 1: Техническа спецификация; 

Приложение № 2: Техническо предложение на Изпълнителя; 

Приложение № 3: Ценово предложение на Изпълнителя; 

Приложение № 4: Списък на екипа от експерти, предложен за изпълнение на предмета 

на обществената поръчка. 

Приложение № 5:  Акт за изплащане на извършени дейности (образец) 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

                                                           

………/П/……………                                           …………/П/…………… 
Росен Кожухаров     Николай Шопов 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА    УПРАВИТЕЛ 
ПРЕЗИДЕНТА 
 
 /П/      
Мария Михайлова 
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ «ФИНАНСИ» 

                                                
1 Основанието за заличаване на информацията е чл.73, ал. 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 


