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ДОГОВОР ЗА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГА, OСЪЩЕСТВЕНА ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ПО 

ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП 

 

№____________/______________ 

 

ДОГОВОР 

Днес,.............................2017 год. в гр. София, между: 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

(НАПОО), представлявана от Емилияна Михайлова Димитрова – Председател, и Милко 

Стефанов – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: град София 1113, 

бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 5, БУЛСТАТ 130273618, наричана по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и  

__________________________________________________________________________, 

със седалище и адрес на управление гр_________, община_________________ ул. 

____________________№ ___________, / ЕИК_________________________, представлявано 

____________________________, ЕГН ____________________________-, в качеството му на 

_____________________, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

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

поотделно „Страна“; 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.69 и 

следващите от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените в НАПОО 

оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

............................ г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в 

Информационната система на НАПОО" 

 се сключи този договор Договор при следните условия: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.(1.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществи услуга с 

предмет: „Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална 

квалификация в Информационната система на НАПОО", съгласно Техническата 

спецификация на Възложителя, (Приложения №1) и детайлно описана в Техническото и 

Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2), неразделна част от Договора, 

срещу задължението на Възложителя да ги приеме и да заплати договорената цена съгласно 

условията, посочени по-долу. 

(1.2) Предметът на Договора включва изпълнението на следните дейности: 

Дейност 1. Анализ на текущото състояние на данните в Информационната система на 

НАПОО по отношение постигане на изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО и 

определяне на необходимостта от набиране на допълнителни данни, което включва: 

 извършване на анализ на наличните данни в ИС на НАПОО (като структура и 

качество на данните) спрямо изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО; 
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 дефиниране на видовете и вида на допълнителните данни, които е необходимо да 

бъдат въвеждани в ИС на НАПОО за постигане на изискванията на чл. 40б ал. 2 от 

ЗПОО; 

 изготвяне на системен проект. 

Системният проект по Дейност 1 трябва да се съгласува с Възложителя. Изпълнителят може 

да премине към изпълнение на следващите дейности само след окончателното приемане на 

Системния проект от Възложителя. 

Дейност 2. Надграждане на ИС на НАПОО за набиране на допълнителните данни 

спрямо изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО, което включва: 

 разработване на структури данни и интерфейс за въвеждането им, съгласно приетия 

Системен проект; 

 разработване на автоматизирани проверки на данните; 

 интегриране на разработените проверки към Регистъра на издадените документи. 

Дейност 3. Разработване на допълнителни процедури за експертна оценка за проверка 

на изискванията спрямо изискванията на чл. 40б ал. 2 от ЗПОО, което включва: 

 разработване на процедури за извършване на експертна оценка от страна на 

служители на Възложителя 

 разработване на интерфейс за отразяване резултатите от експертната оценка; 

 разработване на интерфейс за изискване на допълнителна информация и 

уведомяване на центровете за професионално обучение в случай на установени 

нарушения. 

Дейност 4. Съпътстващо обучение на служители от Центровете за професионално 

обучение и на експерти на Възложителя за работа с ново разработените структури и 

процедури, което включва: 

 да обучи най-малко 10 служители на Възложителя за работа със системата, вкл. и за 

извършване на експертната оценка. Обучението трябва да бъде извършено в 

присъствена форма, с осигуряване на достатъчно време за практическо приложение 

на наученото; 

 да обучи по подходящ начин екипите на Центровете за професионално обучение за 

работа с ново разработените структури и съобразяване с изискванията на ЗПОО. 

Дейност 5. Гаранционна поддръжка на системата: 
 Гаранционната поддръжка на системата е.....................месеца (най-малко 24 месеца). 

 (1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в 

съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото 

и Ценовото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, 

в сроковете по настоящия Договор. 

 

 

ІІ.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Член 2. Цена 

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на 

Изпълнителя обща цена в размер на ................................................. лева без ДДС 

(..............................................) и .................................................. лева (...............................лева) с 

включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение Приложение № 2, неразделна част от 

настоящия Договор. 

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор 

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на 

действието му. 
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(2.4) Последващи промени в конфигурацията, дизайна и функционалностите на 

Софтуерните продукти, непредвидени в Техническата спецификация на Възложителя, или 

налагащи се поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Изпълнителя 

или се изпълняват по изрично искане на Възложителя, подлежат на отделно заплащане, 

съответно са предмет на отделен договор. 

Член 3. Начин на плащане 

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя: 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Банка: _____________________клон_____________ 

Банкова сметка: IBAN _________________________ 

Банков код: BIC_______________________________ 

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени 

на банковата му сметка в срок до 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай 

че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по 

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

 (3.2) Плащането на цената се извършва на 2 етапа: 

1. 50% от възнаграждението по алинея (2.1)  в срок от 20 (двадесет) дни след подписване на 

приемо-предавателен протокол за приемане на междинния доклад представен от 

Изпълнителя и представяне на оригинална данъчна фактура; 

2. останалата част от възнаграждението в срок от 20 (двадесет) дни  след подписване на 

приемо-предавателен протокол за приемане на окончателния доклад на Изпълнителя и 

представяне на оригинална данъчна фактура. 

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

Изпълнителя със съответната дължима сума. 

 

ІІІ. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Член 4.  Срокът за изпълнение на настоящия Договор е  ……. (с думи) месеца от датата на 

подписването му. 

Член 5. Условия на доставка 

 (5.1) Изпълнителят се задължава да разработи Софтуерните Продукти, предмет на 

Договора със свои сили и средства и с технически характеристики и в състояние годно за 

провеждане на проверка на функционалността им и да ги внедри в системите/устройствата 

на Възложителя в срока по чл.4. Софтуерните продукти ще се считат за изработени в степен 

годна за проверка на функционалността им ако отговарят на изискванията от Техническата 

спецификация на Възложителя, съответно от Техническото предложение на Изпълнителя от 

Приложение №2. 

(5.2.) Обучението на персонала на Възложителя се извършва на адреса на Възложителя: гр. 

София 1113, бул. Цариградско шосе“, блок5, етаж 5. 

(5.3.) Обучението на експерти от Центровете за професионално обучение се извършва в 

подходяща форма. 

 (5.4) Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя встъпителен, междинен и 

окончателен отчет за извършената работа, в които описва резултати от изпълнението на 

етапи и дейности по проекта съгласно техническата спецификация. Отчетите се предават на 

Възложителя във вид и във формати съгласно изискванията на Възложителя.  

(5.5) Възложителят е длъжен в срок от 10 работни дни от датата на получаване на отчетите 

по алинея (5.1.2) да ги прегледа, да подготви и представи на Изпълителя становище че: 

представеният доклад отговаря на изисквнаията за изпълнение ИЛИ да посочи 
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констатираните недостатъци, неточности, пропуски, дефекти, несъответствия, проблеми във 

функционалността и други проблеми , наричани за краткост НЕДОСТАТЪЦИ. 

(5.6) Изпълнителят се задължава в 5 дневен срок да отстрани всички недостатъци или да 

представи обяснение пред Възложителя за отказ.  

(5.7) След отстраняването на всички констатирани недостатъци, Страните подписват 

Приемо-предавателен протокол. 

(5.8) В случай, че Недостатъците са съществени и не бъдат отстранени до крайния срок за 

подписване на Приемо-предавателния протокол, посочен в алинея (4.3) или при пълно 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя да разработи и интегрира Софтуерните 

продукти в системите/устройствата на Възложителя в този срок, Възложителят има право да 

прекрати Договора, както и право да получи неустойка в уговорения в договора размер, 

както и да получи обратно всички платени суми. 

Член 6. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към 

Изпълнителя. 

 

  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Член 7. Права и задължения на Изпълнителя 

(7.1) Изпълнителят се задължава: 

1. Да анализира, разработи и внедри в системите/устройствата на Възложителя, 

посочени в член 1 от този Договор, съгласно Техническата спецификация на 

Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя в сроковете и при 

останалите условия на този Договор ; 

2. да изпълни възложената му работа така, че тя да бъде напълно годна и функционална 

за предвиденото в този Договор предназначение; 

3. да спазва указанията на Възложителя относно извършената работа; 

4. да спазва режима на достъп и правилата за вътрешния ред и безопасност на работа в 

помещенията на Възложителя; 

5. да не разгласява информация за Възложителяи/или негови клиенти и/или други 

негови съконтрагенти, станала му известна при или по повод изпълнение на 

възложената му с този Договор работа;  

6. да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно да не 

я разкрива пред трети лица;  

7. при поискване от страна на Възложителя, да върне или унищожи за негова сметка 

всички документи получени във връзка с извършената работа; 

8. при изпълнение на възложената му с този Договор работа, да не нарушава авторските 

и другите сродни права на трети лица и да спазва всички разпоредби на действащото 

българско законодателство във връзка със защита на правата на интелектуална 

собственост на трети лица. Изпълнителят гарантира, че Софтуерните продукти, така 

както са доставени не накърняват никакви права на интелектуална собственост, 

притежавани от трети лица. Изпълнителят гарантира, че притежава всички 

необходими права на интелектуална собственост или за своя сметка ще осигури 

законосъобразно придобиване на всички права и други съгласия, необходими му за 

изпълнение на предмета на Договора; 

9. да предостави на Възложителя пълна документация на български език на електронен 

и/или хартиен носител за функционалността на Софтуерните продукти, включително 

инструкции за администриране и работа със Софтуерните продукти; 

10. да осигури гаранционна поддръжка при условията на този Договор; 
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11. да предостави на разположение на Възложителя всички програмни кодове, 

включително и изходния код (sourcecode) на Софтуерните продукти, заедно с 

документация и описание на логическите връзки, заложени в него, на електронен 

и/или хартиен носител; 

12. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение 

или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП. 

(7.2) Изпълнителят има право: 

1. при своевременно и точно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор да 

получи уговорената цена, в сроковете и при условията на този Договор; 

2. да изисква разяснения и информация от Възложителя във връзка с изпълнението на 

поетите задължения по настоящия Договор; 

3. да получава необходимото съдействие от Възложителя при изпълнение на 

задълженията си по този Договор. 

Член 8. Права и задължения на Възложителя 

(8.1) Възложителят се задължава: 

1. да плати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия 

Договор; 

2. да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му 

работа, включително като предостави информация и достъп до данните, които 

Изпълнителят е изискал във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия 

Договор; 

3. да предостави на Изпълнителя технически изправни устройства и всички други 

материални технически средства, необходими за изработката и внедряването на 

Софтуерните продукти; 

4. да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на Изпълнителя 

или негови служители в офисите на Възложителя; 

5. да осигури за срока на Договора дистанционен достъп до устройствата, на които са 

или ще бъдат инсталирани Софтуерните продукти, както и до всички други устройства 

с които Софтуерните продукти ще се интегрират, за целите на анализа, изработка, 

внедряване и последващата техническа поддръжка на Софтуерните продукти с цел 

осъществяване на гаранционна поддръжка.. 

(8.2) Възложителят има право: 

1. във всеки момент от изпълнението на този Договор, да извършва проверка относно 

качеството, стадия на изпълнение, техническите спецификации и др. на Софтуерните 

продукти; 

2. във всеки момент от изпълнението на този Договор да дава предложения за 

допълнения и изменения с цел оптимизация на Софтуерните продукти, без да изменя 

предмета на Договора; 

3. да прави предложения във връзка с организацията на работния график, в случаите, в 

които за извършването на работата по настоящия Договор е необходимо участието на 

Възложителя или на негови служители.  

 

V.ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА  

 

Член 9. Гаранционна поддръжка 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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(9.1) Срокът за гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти е от .................................... 

месеца след приемане с Приемо-предавателния протокол на окончателния доклад. 

(9.2) В случай че се установят скрити Недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в 

срока по предходната алинея (9.1), той е длъжен да ги отстрани за своя сметка в най-кратък 

срок, съгласуван между Страните. Гаранционният срок не тече от момента на предявяване 

на рекламацията до нейното отстраняване. 

(9.3) За възникналите в гаранционния срок Недостатъци по Софтуерните продукти, 

Възложителят уведомява писмено и/или по електронна поща и/или по факс Изпълнителя, 

като в срок от 24 часа от възникването, Изпълнителят, съгласувано с Възложителя е длъжен 

да започне работа по отстраняването на Недостатъците, в сроковете посочени в 

Техническото предложение, а именно: .............. Времето за отстраняване на Недостатъците е 

не повече от .......... дни. Срокът за гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти, се 

удължава със срока през който е траело отстраняването на Недостатъците 

(9.4.) Недостатъци настъпили в резултат на изменение на дизайна и/или конфигурацията на 

Софтуерните продукти или на неправилното им използване от Възложителя или от негови 

служители не се покрива от гаранцията, съответно са за сметка на Възложителя. 

(9.5) Изпълнителят гарантира, че Софтуерните продукти ще представляват завършено, 

интегрирано решение на изискванията на Възложителя и ще осигуряват функционалността 

и добрата работа на системата, в която са интегрирани, съгласно Техническата 

спецификация. Изпълнителят поема отговорност за успешното взаимодействие и 

интегриране на всички продукти и компоненти доставени в изпълнение на Договора. 

  

 

 VІ.АВТОРСКИ ПРАВА 

Член 10 Авторските права върху изработените Софтуерни продукти възникват директно за 

Възожителя в пълния им обем. 

 

 

VІІ. НЕУСТОЙКИ 

Член 11.  

(11.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 

нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя 

неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от сумата по алинея 2.1 за всеки 

просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от общата цена на Договора. 

(11.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 

Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два 

процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от 

от общата цена на Договора. 

 (11.3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение, включително отказ за изпълнение 

на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на 

Възложителя неустойка в размер на 5 % (пет процента) от от общата цена на Договора. 

(11.4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по 

гаранцията, Възложителят има право да прекрати незабавно Договора, като Изпълнителят 

дължи на Възложителя връщане на сумата за гаранционна поддръжка, заедно с неустойка в 

размер на 5 % (пет процента) от от общата цена на Договора. 

(11.5) При нарушение от страна на Изпълнителя на правата на Интелектуална собственост 

на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 50 % (петдесет процента) от 

стойността на Договора. 
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(11.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение.  

(11.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 

банкова сметка: 

Банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: 

Банка: _____________________клон_____________ 

Банкова сметка: IBAN _________________________ 

Банков код: BIC_______________________________ 

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в 

срок от 5 (пет) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има 

право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение. 

 

 

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

  

Член 12.  

(12.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. с изтичане на уговорения срок; 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено 

уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора („непреодолима сила“) продължила по-дълго от 30 дни; 

(12.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с 

уведомление, изпратено до Изпълнителя:  

1. При системно (три и повече пъти) неизпълнениена задълженията за гаранционна 

поддръжка в срока по гаранцията, както и при пълно неизпълнение на задълженията 

на Изпълнителя за гаранционна поддръжка; или  

2. при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за обучение на персонала 

на Възложителя и на експерти от Центровете за професионално обучение; или 

3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в 

случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено 

със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;  

(12.3) 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. 

(12.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности 

по изпълнение на Договора. 

(12.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него 

или в приложимото законодателство. 

Член 13. 
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Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на 

чл. 116 от ЗОП. 

 

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 14. 
(14.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 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. 

(14.2) 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. 

(14.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(14.4) 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 

 

Член 15. 
(15.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална цялата информация, 

получена при и по повод изпълнението на Договора:  

(15.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, 

на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 

конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 

необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 

съответните задължения за конфиденциалност. 

 

  ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 16. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

Член 17.  

(17.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 

изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

.................................................................................три имена и длъжност 

Телефон: ...................................... 

Email: ........................................... 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

...............................................................................три имена и длъжност 

Телефон: ...................................... 

Email: .......................................... 

(17.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 

да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 

действителност. 

(17.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 
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(17.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 

Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 

адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 

кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 23 се считат за валидно 

изпратени и получени от другата Страна. 

(17.5) Всички съобщения и уведомления се представят в НАПОО директно или се изпращат 

по пощата, вкл. и по електронната с изискване за уведомяване за получаването им от 

адресата. 

Член 18. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 

настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

Член 19.  

(19.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай 

на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция 

по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори. 

(19.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК. 

Член 20. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

Член 21. При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи: 

1.Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя; 

 

Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за 

Възложителя 1 (един) за Изпълнителя. 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР: 


