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Проект на договор  

 

 

 

 

Д О Г О В О Р   

за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 

 

 

 
Днес, .................2018 г. в гр.София се сключи настоящият договор между: 
 
1. Район “Средец” – Столична община, ЕИК 0006963270461, със седалище и адрес: 

гр. София,  ул. “Леге” №6, представлявана от  Мария Ачкова – Кмет на Район 

“Средец”, и Камелия Иванова – гл. счетоводител на район „Средец“, наричан по-долу 

за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. Дружество  ..  ........................... вписано в Търговският регистър при Агенция по 

вписванията към Министерство на 3правосъдието под ЕИК  ......................................   със 

седалище и адрес на управление .............................................................................................   

представлявано от ................................................   ................................ , в качеството му на 

 .................................... , наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

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

поотделно „Страна“); 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП ") и Решение за 

класиране № .......................... /. .............. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет - доставка и обект: "Избор на 

доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за 

обектите, общинска собственост. индивидуализирани като отделни консуматори на 

електрическа енергия на територията на Столична община - район "Средец" се 

сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на 

стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на 

информационния поток с ECO и поемане на разходите за небаланси за обекти на 

територията на Столична община - район „Средец” по цена, в размер и при условията, 
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уговорени по-долу в настоящия договор и съгласно одобрената от Възложителя 

техническа спецификация, техническо предложение и ценово предложение на 

Изпълнителя, явяващи се неразделна част от настоящия договор, наричана за краткост 

по-долу „Доставка“. 

(2) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна 

активна електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ). 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Доставките в съответствие с 

Техническата спецификация, Техническото предложение (на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и 

Ценовото предложение (на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), представляващи неразделна част от този 

договор. 

Чл. 3. В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно 

преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

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

обстоятелство. 

 

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от 1 /eдна/ календарна година, като 

същият започва да тече от първо число на месеца, следващ сключването на договора за 

настоящата обществена поръчка. 

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора: обекти на територията на Столична община 

- район Средец”, подробно описани в техническата спецификация, одобрена от 

Възложителя. 

 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 6. Цена на 1 /един/ kW/ч нетна активна електрическа енергия за ниско 

напрежение е в размер на ………………..  (словом) лева без ДДС, съгласно ценовото 
предложение на Изпълнителя. 
Чл. 7. Общата стойност на доставката по чл.6 за срока на договора е до 69818 лв. без 

включен ДДС или 83781.6 лв. с включен ДДС. 

Чл. 8. (1) Цената по чл.6 на електрическата енергия се определя в лева/ kW/ч за 

количеството доставена електроенергия съгласно предоставените измервателни данни 

от страна на собственика на измервателните системи, в зависимост от 

местонахождението на обектите на Възложителя. 

(2) В цената по чл. 6 е включено и възнаграждението на изпълнителя за възможни 

разходи за балансиране (цена на балансираща енергия за излишък и/или недостиг, 

дължима от/на ECO), както и възнаграждение за допълнителни услуги по отговорност 

за балансиране и прогнозиране на потреблението. 

(3) Върху така определената цена по чл. 6 се начисляват допълнително и дължат 

законосъобразните размери данък добавена стойност (ДДС), акциз и всякакви 

нормативно определени добавки върху цената за електрическата енергия, независимо 

от тяхната форма. 

(4) Цената по чл. 6 не включва услуги, свързани с ползването на съответните мрежи и 

предоставяните от операторите на съответните мрежи услуги. 

(5) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

Чл. 9. (1) По време на действието на договора оферираната в Ценовото предложение на 

Изпълнителя цена на нетна активна електрическа енергия не се променя. 
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(2) Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група. 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор чрез 

периодични месечни плащания, съгласно техническото и ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на данъчни фактури в оригинал за съответните 

обекти: 

1. За подлезите и административните сгради, стопанисвани от район „Средец“ - 

ЕИК 0006963270461; 

2. За ДМК-2  (ул. Хан Аспарух 60)   - БУЛСТАТ 0006963271210 и за  

ДМК-19 (ул. Тича № 6)   - БУЛСТАТ 0006963271210, 

в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на доставката, придружени с отчет за 

изразходваното количество енергия за всеки обект поотделно. 

(2) По договора не се дължи авансово плащане. 

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 

по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал. 1 в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

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

надлежно извършени. 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% ( пет на сто) от Стойността 

на Договора без ДДС, а именно: ............  ( ........................................ )лева („Гаранцията за 

изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 

Чл. 13.  В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор 

и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 

Цената на услугата в резултат на промяна от Национален регулаторен орган, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане 

на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок 

до 10 (словом) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Обявлението на 

обществената поръчка. 

(2) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 

30 (тридесет) дни, след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(3) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която да бъде с валидност за целия срок на 

действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

(4) Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение в 

посочените по-горе форми, както и разходите по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 10 

(десет) дни, след прекратяването на Договора и окончателно приемане на Услугите в 

пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
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каквато и да е сума по нея. 

(2) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 

в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи 

към усвояване на гаранциите. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 

на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 

за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 

случай на неизпълнение. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок от 7 

(седем) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 

това основание; 

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

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

основание; 

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

несъстоятелност. 

 

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

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) 

дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 

първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 

така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 

изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 - 12 от 

договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация 

и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този 

Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и 

Приложенията;

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за всяка извършена услуга; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 

поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

чл. 46 от Договора; 
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6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор; 

8. да обезпечи в рамките на своята компетентност безпрепятствено и непрекъсваемо 

захранване и ползване от Възложителя на доставяната електрическа енергия. 

 

Общи нрава и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получи доставките в уговорените срокове, количество и качество, 

необходимо за безпрепятствано и непрекъсвано захранване и ползване от Възложителя 

на доставяната електрическа енергия; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или 

да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но 

без с това да пречи на изпълнението3. да изисква, при необходимост и по своя 

преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или 

съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в 

съответствие с уговореното в чл. 24 от Договора; 

5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 24 от Договора;  

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период от отчетите, когато 

отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 

за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 

изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

чл. 35 от Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 

Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите на договора, предвидени в раздел „Гаранция за изпълнение“.

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 23. Предаването на изпълнението на Услугата за всяка отделна дейност се 

извършва с отчет за изразходваното количество енергия за месеца за всеки обект 

поотделно. 

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите в определен от него срок, като 

в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /когато бъдат 

установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани 

недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 

отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(2) да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното / в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 
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отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и резултатът от 

изпълнението, става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Окончателното приемане на 

изпълнението на доставките по този Договор се извършва с подписване на окончателен 

Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 30 (тридесет) дни след 

изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, че към този момент 

бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния 

Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или 

налагането на санкция, съгласно чл. 25 - 29 от Договора]. 

 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

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

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% ( нула цяло и едно на сто) от 

Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на 

сто) от Стойността на Договора за съответната дейност. 

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

отделна дейност, или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи 

допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на 

услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 

изпълнение и да прекрати договора. 

Чл. 27. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от 

стойността на Договора. 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

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

на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени 

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

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

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

1. с изтичане на Срока на Договора;

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

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

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 

(седем) дни от настъпване на невъзможността; 

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

6. преди изтичане на договорения срок, в случай, че се достигне финансовия праг на 

Възложителя. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

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

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на всяка от Страните. 

Чл. 31. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

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

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

писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 
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подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 

неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 

Страна. 

(2) За целите на този Договор. Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на първата дейност и 

закъснението му е повече от два месеца; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от два месеца и 

е нарушил графика; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 

спецификация и Техническото предложение; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 

изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 

да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 

Договора вреди.  

Чл. 33. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 

на Договора. 

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

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

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Дефинирани понятия и тълкуване 

Конфиденциалност 

Чл. 35. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 

да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна 

при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация''). 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 

свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 

Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 

характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета 

на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

„Конфиденциална информация“ включва, без да се ограничава до: всякаква 

финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени 

материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, 

управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в 

каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, 

настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, 

договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с 
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документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, 

образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или 

други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или 

устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна. без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 , Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(3) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 

поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 

наети от нея физически или юридически лица. като съответната Страна отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 

сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 36. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания 

по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или 

залагани съгласно приложимото право. 

 

Непреодолима сила 

Чл. 37. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 

от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението 

на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 

до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. 

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 38. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 

по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 

следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Леге“ № 6 

Факс: 02/ 986 18 37 

тел.: 02/ 948 43 17 

E-mail: info@sredec-sofia.org 

Банка: “Общинска банка“ АД, клон „Денкоглу“  

mailto:info@sredec-sofia.org


 

 

 

IBAN: BG27SOMB91303124908900 

BIC: SOMBBGSF 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес:  ……………………….. 

Факс:   ……………………….. 

тел.:   ……………………….. 

E-mail:  ……………………….. 

Банка:  ……………………….. 

IBAN:  ……………………….. 

BIC:   ……………………….. 

Лице за контакт:……………………… 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по 
куриер; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на изпращане - при изпращане по електронна поща. 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 

това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

срок до 7 (седем) дни от вписването й в съответния регистър. 

 

Приложимо право 

Чл. 39. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 

Разрешаване на спорове 

Чл. 40. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 

се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще 

се отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Ценово предложение на Изпълнителя; 



 

 

 

2. Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя; 

3. Техническа спесификация. 

 

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра -  

един за Изпълнителя и три за Възложителя. 

 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

МАРИЯ АЧКОВА                                                           …………………………….. 

Кмет на район „Средец”- СО                   ……………………………… 

      

 

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА  

Главен счетоводител на район „Средец“ - СО 
 
 


