
 
 

ДОГОВОР  
 

№ Д-01-12 / 27.09.2016 г. 
 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

ЕИК 000698391, гр. София, бул. “Дондуков“ 2, представлявана от Росен Христов 
Кожухаров – главен секретар на президента, наричано по-долу за краткост „Възложител“, 
от една страна, 

и 
  МЕБЕЛОР ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил 
Левски“ № 212, ЕИК BG 825287975, представлявано от Иван Скачков - управител, чрез 
пълномощника си Светослав Христов Хараламбов, ЕГН ххх* (*Заличен на основание чл. 2 
от ЗЗЛД), наричано по – долу за краткост „Изпълнител” 
 
като се има предвид проведената процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебели за 
многофункционална зала в сградата на Администрацията на президента, гр. София, бул. 
„Дондуков“ № 2” и на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и утвърден от 
Възложителя на 01.09.2016 г. протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените в процедурата оферти, се сключи настоящият договор за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши със собствени 
материали, срещу заплащане изработка, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 
мебели, съгласно Техническа спецификация на Възложителя и в съответствие с 
изискванията на настоящия Договор, а именно: 

- експозиционна витрина „Гвардейци“ – 2 броя; 
- експозиционна витрина „Ордени“ – 1 брой; 

- експозиционна витрина „Подаръци“ – 2 броя; 
- растерна секционна мебел – 1 брой. 

(2) Видът, количество и характеристиките на мебелите, които следва да достави 
Изпълнителят, са подробно посочени в Техническата спецификация.  

(3) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор, се включва 
изработката, доставката, транспорта, монтажа и гаранционното обслужване на стоките, 
описани в ал. 1 на настоящия член. 

 
II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА  

ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
 

Чл. 2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да 
заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер на общо 68 526,00 (шестдесет и осем 
хиляди петстотин двадесет и шест) лв. без ДДС или 82 231,20 (осемдесет и две хиляди 
двеста тридесет и един лв. и 20 ст.) лв. с ДДС, съгласно единичните цени и обща стойност, 



посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение № 1, неразделна част от 
Договора. 

(2) Цените, посочени в Приложение № 1 са крайни и включват абсолютно всички 
разходи по изработката, доставката, монтажа  и гаранционното обслужване на стоките. 

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на 
договора. 

(4) Изпълнителят потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото 
възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора. 

Чл. 3. (1) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по 
следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: 

IBAN: ………………. 
BIC: ………………… 
Банка: ……………… *Заличен на основание чл. 73, ал.1, във вр. с чл. 72, ал. 1 от ДОПК 
 (2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по предходната алинея в срок от 5 календарни дни считано от момента на 
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок се счита, че 
плащанията са надлежно извършени. 

(3) Плащанията по настоящия договор се извършват, както следва: 
т. 1. Авансово плащане – в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността на 

договора с ДДС, представляващи сумата от 32 892,48 (тридесет и две хиляди осемстотин 
деветдесет и два лв. и 48 ст.) лв. Изпълнителят в 3-дневен срок от подписване на договора 
представя оригинал на фактура за авансово плащане. Плащането се извършва в 14-дневен 
срок след представяне на фактурата и при спазване условията и реда за извършването му 
съгласно Решение № 593 от 20.07.2016 г. на Министерски съвет. 

т. 2. Окончателно плащане - в размер на 60 % (шестдесет процента) от стойността на 
договора с ДДС, представляващи сумата от 49 338,72 (четиридесет и девет хиляди триста 
тридесет и осем лв. и 72 ст.) лв. Плащането се извършва в 14-дневен срок след представяне 
на оригинал на фактура за окончателно плащане, подписан двустранен приемо-
предавателен протокол за доставката и монтажа на мебелите, предмет на договора и при 
спазване условията и реда за извършване на плащането, съгласно Решение № 593 от 
20.07.2016 г. на Министерски съвет. 

(4) Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 
Изпълнителя дейности, като в случай на несъответствия на доставените стоки с 
техническите спецификации, съответното плащане се извършва в срок до 10 (десет)  
календарни дни след отстраняване на несъответствията или дефекта, или замяната на 
некачествения актив с нов. Отстраняването на недостатъците е за сметка на Изпълнителя. 

(5) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от 
поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен 
обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази 
част на подизпълнителя, 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. 

(6) Към искането по ал. 5, Изпълнителят предоставя на Възложителя становище, от 
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(7) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 5, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(8) За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за плащане 
от страна на Възложителя. 

 
ІII. СРОКОВЕ. МЯСТО НА ДОСТАВКА И МОНТАЖ. ПРИЕМАНЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 
 



Чл. 4. Срокът за изпълнение на изработката, доставката и монтажа на мебелите по 
чл. 1 е 49 (четиридесет и девет) календарни дни, считано от датата на получаване на 
авансовото плащане. 

Чл. 5. (1) Мястото на доставка и монтаж на посочените стоки е сградата на 
Администрацията на президента на Република България, гр. София, бул. „Дондуков“ № 2.  

(2) Изпълнението на доставката и монтажа се удостоверява с подписване на 
двустранен приемо-предавателен протокол от страните или техни упълномощени 
представители, в които се описват вида и броя на доставените и монтирани стоки. 
Констатациите в протоколите обвързват страните относно вида, количеството и качеството 
на получените стоки. 

(3) Качеството на доставените стоки следва да отговаря на техническите изисквания 
на Възложителя, описани в Техническата спецификация. 

(4) Собствеността на стоките, обект на поръчката, преминава върху Възложителя след 
извършване на доставката и монтажа. Рискът от случайно погиване или повреждане на 
стоките преминава върху Възложителя от момента на приемане на монтажа им. 

(5) Изпълнителят уведомява писмено в срок от 3 работни дни предварително за 
конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. 

(6) Стоките ще се доставят през работни дни, в часовия интервал от 9:00 до 17:30 часа 
всеки работен ден.  

(7) Монтажът на мебелите може да се извършва и в извънработно за Възложителя 
време след допълнително съгласуване с Възложителя и изготвяне на график. 

Чл. 6. (1) При предаването на стоките, Изпълнителят осигурява на Възложителя 
необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за недостатъци.  

(2) Представител на Възложителя е длъжен да прегледа стоките при получаването им 
и да уведоми незабавно Изпълнителя за забелязаните недостатъци, което се отбелязва в 
приемо-предавателния протокол. Ако той не направи това, се счита, че е одобрил стоките. 
За установените недостатъци се съставя протокол, който се подписва от страните. Външни 
повреди и несъответствия в техническите параметри на стоките са основание за 
Възложителя да поиска от Изпълнителя да подмени за своя сметка несъответстващите 
стоки с такива, отговарящи на всички изисквания, посочени в Техническата спецификация. 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
Чл. 7. Възложителят има право: 
(1) да изисква от Изпълнителя да изпълни в срок и без отклонения обекта на 

настоящия договор съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 
(2) да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 
оперативната дейност на Изпълнителя. 

(3) да прави рекламации при установяване на количествени несъответствия или 
некачествена работа, която не е в съответствие с Техническата спецификация. 

Чл. 8. Възложителят е длъжен: 
(1) да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 
(2) да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 
Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 

(3) да представи при подписване на договора Техническата спецификация и други 
необходими документи и информация с оглед изпълнение на задълженията на Изпълнителя 
по договора. 

(4) да предостави на Изпълнителя информация за представител на проектанта за 
осъществяване на авторски надзор. 



Чл. 9. Изпълнителят има право: 
(1) да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 
(2) да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата 

по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 
изпълнение на договора. 

Чл. 10. Изпълнителят e длъжен: 
 (1) да изработи стоките в необходимия, вид, качество и с материал по архитектурен 
детайл, съгласно Техническата спецификация. 
 (2) да достави и монтира стоките, предмет на договора, в определения срок като 
прехвърли правото на собственост на Възложителя; 
 (3) да предостави преди започване производството на мебелите работните чертежи 
и мостри от материалите на проектанта и Възложителя за осъществяване на авторски 
надзор. 
 (4) да предоставя на Възложителя и проектанта всяка необходима документация и 
информация във връзка с изпълнението на договора. 
 (5) да не възпрепятства и да оказва пълно съдействие при осъществяване на контрол 
от страна на Възложителя и/или проектанта.  
 (6) да извършва гаранционно обслужване на доставените стоки.  
 (7) да изпълни задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец 
и в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и 
изискванията на Предложението си за изпълнение на поръчката и Ценовото си 
предложение. 
 (8) да уведомява своевременно Възложителя за всички промени в статута на фирмата 
до изтичане срока на договора.  

  
V. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Чл. 11 (1) Срокът за гаранционно обслужване на доставените и монтирани стоки е 60 

(шестдесет) месеца, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя 
- Приложение № 2, неразделна част от Договора. Срокът за гаранционно обслужване 
започва от деня на подписването на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 
монтажа на стоките на посочения от Възложителя адрес.  

(2) Възложителят има право да прави рекламации за скрити недостатъци и/или 
повреди, които не се дължат на неправилна експлоатация, през целия гаранционен срок по 
ал. 1 пред Изпълнителя. 

(3) В случаите по ал. 2 Изпълнителя е длъжен, в срок не повече от 10 (десет) работни 
дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя, да отстрани 
недостатъка за своя сметка. 

(4) Срокът започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата 
или недостатъка. Възложителят може да направи уведомяването по факс, електронна поща 
или по поща с писмо с обратна разписка. 

(5) Гаранционното обслужване се осъществява на място или в производствен цех на 
Изпълнителя. Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и 
обратно, са за сметка на Изпълнителя. При отстраняване на повреди и/или дефекти в 
производствен цех предаването на Изпълнителя и връщане на Възложителя на стоките се 
обективира в приемо-предавателни протоколи между страните.  

(6) При приемането на стоките за гаранционен ремонт Изпълнителят е длъжен да 
осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато 
това е необходимо. 
  
 



VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
 
Гаранции за изпълнение. Освобождаване и задържане. 

Чл. 12. Изпълнителят представя при подписването на договора гаранция за 
изпълнение на настоящия договор в размер на  3 426,30 (три хиляди четиристотин двадесет 
и шест лв. и 30 ст.) лева, равняващи се на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без 
включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора представлява гаранция за срочно и 
гаранция за качествено изпълнение на договора, както следва: 
 т. 1. гаранция за срочно изпълнение на договора – в размер на 2,5 % от общата 
стойност на договора без ДДС или сума в размер на 1 713,15 лв.; 
 т. 2. гаранция за качествено изпълнение на договора – в размер на 2,5 % от общата 
стойност на договора без ДДС или сума в размер на 1 713,15 лв. 

Чл. 13 (1) Гаранцията за срочно изпълнение се предоставя от Изпълнителя преди 
подписване на договора под формата на: банкова гаранция –  безусловна и неотменяема 
банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на 
Администрацията на президента. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, 
следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на 
съобщението (приложимо при представяне на банкова гаранция)/ застрахователна полица 
за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя/ депозит на парична сума по банковата сметка на Администрацията на 
президента:  

IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1909 01 
BIC: BNBGBGSD 
Банка: БНБ-ЦУ (приложимо при представяне на депозит на парична сума) 
(2) Гаранцията за срочно изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

монтажа на мебелите и се освобождава от Възложителя в този срок. 
(3) В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция/ застрахователната 

полица е по-малък от срока, определен по ал. 2, Изпълнителят е длъжен една седмица преди 
изтичане срока на валидност на банковата гаранция / полицата да удължи нейното действие, 
като представи на Възложителя анекс за удължаването й. В противен случай, Възложителят 
има право да усвои цялата сума по банковата гаранция / застрахователната полица и да я 
задържи като гаранционен депозит за срочно изпълнение на договора, съобразно условията 
на настоящия договор (приложимо при представяне на банкова гаранция/ 
застрахователна полица). Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя върху 
депозираната парична сума, представена като гаранция за срочно изпълнение на договора, 
за времето, през което има право да я задържа. (приложимо при представяне на депозит на 
парична сума). 

(4) Възложителят има право да задържи гаранцията за срочно 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. 

(5) Възложителят има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за срочно 
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на 
Изпълнителя, вкл. при възникване на задължение на Изпълнителя за плащане на неустойки 
и/или обезщетения, както и при прекратяване на договора от Възложителя, поради 
неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя. 

(6) Разходите по откриването на банкова гаранцията за срочно изпълнение/ 
застрахователната полица са за сметка на Изпълнителя, а разходите по евентуалното й 
усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите 
такси по откриване и обслужване на гаранцията/ застраховката така, че размерът на 
гаранцията да не бъде по-малък от определения в чл. 12, т. 1. 

Чл. 14. (1) Гаранцията за качествено изпълнение се представя от Изпълнителя преди 
подписване на договора под формата на: банкова гаранция –  безусловна и неотменяема 



банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на 
Администрацията на президента. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, 
следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на 
съобщението (приложимо при представяне на банкова гаранция)/ застрахователна полица 
за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя / депозит на парична сума по банковата сметка на Администрацията на 
президента, посочена в чл. 13, ал. 1. 

(2) Гаранцията за качествено изпълнение е със срок на валидност 12 (дванадесет) 
месеца след подписване на приемо-предавателен протокол за извършени доставка и монтаж 
на мебелите и се освобождава в 30-дневен срок от изтичането й. За освобождаването й в 
посочения срок Изпълнителят отправя писмено искане до Възложителя, в което посочва 
датата на сключване на договора, предмета и сумата на гаранцията. 

(3) В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция/ застрахователната 
полица е по-малък от срока, определен по ал. 2, Изпълнителят е длъжен един месец преди 
изтичане срока на валидност на банковата гаранция/ застрахователната полица да удължи 
нейното действие, като представи на Възложителя анекс за удължаването й. В противен 
случай, Възложителят има право да усвои цялата сума по банковата гаранция/ 
застрахователната полица и да я задържи като гаранционен депозит за качествено 
изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор. (приложимо при 
представяне на банкова гаранция/ застрахователна полица). Възложителят не дължи 
лихви на Изпълнителя върху депозираните парични суми, представени като гаранция за 
качествено изпълнение на договора, за времето, през което има право да я задържа. 
(приложимо при представяне на депозит на парична сума) 

(4) Възложителят има право да задържи гаранцията за качествено изпълнение на 
договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между него и Изпълнителя, 
който е внесен за решаване от компетентен съд, до окончателното му решаване. 

(5) Съответният Бенефициент има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за 
качествено изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора 
от страна на Изпълнителя, вкл. при възникване на задължение на Изпълнителя за плащане 
на неустойки и/или обезщетения, както и при прекратяване на договора от Възложителя, 
поради неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя. 

(6) Разходите по откриването на банковата гаранцията за качествено 
изпълнение/застрахователната полица са за сметка на Изпълнителя, а разходите по 
евентуалното й усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди 
и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на 
гаранцията да не бъде по-малък от определения в чл. 12, т. 2. 
 

Неизпълнение. Отговорност за неизпълнение. 
Чл. 15. Изпълнителят носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този 

договор, съобразно изискванията на Техническата спецификация, Предложението за 
изпълнение на поръчката на Изпълнителя – Приложение № 2 и Ценовото предложение – 
Приложение № 1. 

Чл. 16. (1) Изпълнителят отговаря за недостатъците на изработените и доставени 
мебели, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не 
са били съобщени на Възложителя. 

(2) В случаите по предходната алинея Възложителят разполага със следните права: 
  т. 1. да върне доставеното и да иска обратно съответната сума, която е платил до 
момента; 

т. 2. да задържи доставеното и да иска намаляване на цената; 
т. 3. да отстрани недостатъците за сметка на Изпълнителя; 
т. 4. да иска да му бъде предадено ново без недостатъци в замяна на това, което е 

получил с недостатъци. 



(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 Възложителят може да иска и неустойка 
за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на съответната мебел. 

Чл. 17. Възложителят има правата по предходния член и когато доставеното е 
погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци. 

Чл. 18. За пълно неизпълнение на задължения по договора неизправната страна 
дължи на изправната  неустойка в размер на 20 % от цената на договора. Страната, която е 
понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди. 

Чл. 19. (1) В случай на забавено изпълнение на задълженията по чл. 4, Изпълнителят 
се задължава да заплати на Възложителя неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една 
десета на сто) от общата цена на договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 
4 % (четири на сто) от общата цена.  

(2) При неточно неизпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 11, 
Изпълнителят дължи в полза на Възложителя неустойка в размер на 0,01 % (нула цяло и 
една стотна на сто) от стойността на съответната мебел за всеки просрочен ден за всеки 
отделен случай. Общият размер на начислените по предходното изречение неустойки не 
може да надвишава 1 %  от стойността на съответната мебел. 

Чл. 20. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор 
Възложителят съставят протокол и го предоставят на Изпълнителя.  

(2) Изпълнителят превежда дължимите неустойки по сметка, посочена от 
Възложителя. 

 (4) Възложителят има право да прихваща дължимите неустойки от окончателното 
плащане по договора или от стойността на гаранцията за срочно или качествено изпълнение 
по свой избор, като Изпълнителят с настоящия договор дава изричното си съгласие за 
такова прихващане. 

Чл. 21. Независимо от изплащането на неустойките, страните по договора могат да 
искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава 
размера на уговорената неустойка. 

 
VІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1 

 
Чл. 22. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да 

наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран 
за Изпълнител. 

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да 
бъде различен от посочения в заявлението (офертата) за участие на Изпълнителя. 

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителя представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3 

(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените 
му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя 
последният незабавно сам да извърши тези работи. 

                                                             
1 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато 
Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители. 



(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 
66, ал. 11 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват 
изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно 
прекратяване на договора от страна на Възложителя. 

Чл. 23. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в 
заявлението за участие на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и 
гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите. 

 
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  
Чл. 24. Настоящият договор се прекратява: 
(1) С изпълнение на всички задължения на страните; 
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
(3) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила); 
(4) При условията на чл. 118 от ЗОП. 
Чл. 25. Възложителят може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено 

предизвестие, когато Изпълнителят: 
(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 

(десет) работни дни; 
(2) Не отстрани в срок констатирани недостатъци; 
(3) Използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени 
условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.  

(4) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 
или ликвидация. 

Чл. 26. Изпълнителят има право да развали договора, ако Възложителят не плати 
възнаграждението по договора в съответствие с чл. 2 от Договора. 

 
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

 
Чл. 27. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Страната, която е 
засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване 
на събитието, но не по-късно от 7 (седем) дни, 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 
последици и продължителност. 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. 

Чл. 28. 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. 

Чл. 29. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 



Чл. 30. 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. 

 
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 
Чл. 31. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 
Чл. 32. 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, на когото и да е, освен 
пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява 
само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора. 

Чл. 33. (1) Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя 
на трети лица.  

(2) 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 № 593/ 
20.07.2016 г. на Министерския съвет. 

 
ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
Чл. 34. Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното 

и точно изпълнение на договора и да подписва приемо-предавателните протоколи, 
удостоверяващи доставката и монтажа на стоките: 

- ххх, началник на отдел „Стопански“, хххххххххх 
 Чл. 35. Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното 

и точно изпълнение на договора и да подписва приемо-предавателните протоколи, 
удостоверяващи доставката и монтажа на стоките: 

- ххххххх 
Чл. 36. Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този 

договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по 
факс, e-mail или с препоръчана поща с обратна разписка на следните адреси:   

1. за Възложителя: ххххххх 
2. за Изпълнителя: ххххххх 
(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса 

по ал. 1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за 
кореспонденция. 

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че 
уведомленията  по ал. 1 са връчени редовно. 

Чл. 37. Договорът се счита изпълнен към датата на изпълнение на последното 
задължение на Изпълнителя, възникнало в гаранционния срок за обслужване.   

Чл. 38. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 

ХІІ. СПОРОВЕ 
 

Чл. 39. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, 
по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 
отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат 
доброволно и добронамерено. 



Чл. 40. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове 
ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското 
законодателство. 
 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение № 1 -  Предложение за изпълнение на поръчката; 
Приложение № 2 – Ценово предложение. 
   

 
Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни 

екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал. 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 

/П/*        /П/* 

 

Росен Кожухаров      Светослав Хараламбов 
Главен секретар на президента      
на Република България 
 
 
 

/П/* 

 
Мария Михайлова 
Началник на отдел „Финанси“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


