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Приложение № 8 

    

Проект! 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................................................................................................................................... 

 

ОБЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги по изпълнение на проект „ANNA – ADVANCED 

NATIONAL NETWORKS FOR ADMINISTRATIONS” за: подготовка, проучване, програмиране и 

внедряване на пилотен проект на система за информационно осигуряване на планирането на 

маневрите в пристанищата. Предлагане на мерки за усъвършенстване на нормативната, 

организационната и/или техническата среда, в случай на установяването им в процеса на 

внедряване на системата.” 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

 

№ ...................... 

 

Днес, ............................. 2014 г., в гр. София, между: 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със 
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, рег. по ф. д. 

№ 13159/2004 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален 

директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и 

……………………………………………, със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………………………………………………………….............…., 

ЕИК: ………..........................., представлявано от ………………………………………., от друга 
страна, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  
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На основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 

…………….от …………………2014 г. за избор на изпълнител след проведена открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за услуга по проект „ANNA – Advanced National 

Networks for Administrations”, съфинансиран от Европейската комисия (ГД „Мобилност и 

транспорт”) в рамките на програмата TEN-T, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу заплащане на 
възнаграждение, да извърши на свой риск, със собствени сили и средства следните дейности, 

съгласно техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представени в рамките на 
процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на 

консултантски услуги по изпълнение на проект „ANNA – ADVANCED NATIONAL 

NETWORKS FOR ADMINISTRATIONS” за: подготовка, проучване, програмиране и 

внедряване на пилотен проект на система за информационно осигуряване на планирането 

на маневрите в пристанищата. Предлагане на мерки за усъвършенстване на 

нормативната, организационната и/или техническата среда, в случай на установяването 

им в процеса на внедряване на системата.”, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

техническото задание (Приложение № 2, неразделна част от този договор) и офертата от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1, неразделна част от този договор). 

 

 (2) В предмета на договора е включено цялостното изпълнение на всяка една от 
дейностите по ал. 1 като се отчитат предпоставките за намеса в проекта, рисковете и 

конкретните дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 (3) Авторските права върху всички разработени документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

изпълнение на договора възникват за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Общата цена по договора е съгласно ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представено в рамките на процедурата за провеждане на обществената 

поръчка: …................ лв. (…………………….) без ДДС. Възложителят заплаща изпълнените 
конкретни дейности, в рамките на ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо 

неразделна част от настоящия договор. 

(2) Цената по ал. 1 е окончателна. Посочената сума включва всички разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на всички задачи, съставляващи предмета на договора. 

(3) Възложителят не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън цената в 

ал. 1.  

 (4) Плащанията по договора ще се извършват в лева, след представяне от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура и документ за приемане на 
изпълнението на договора.  

(5) Плащанията ще се извършват с платежно нареждане по следната сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
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 IBAN…………………………………… 

 BIC ……………………………………. 

 Банка ………………………………… 

Град/клон/офис…………………………….  

Адрес на банката …………………………. 
 

(6)  Плащанията по договора се извършват под формата на авансово, две междинни и 

окончателно плащане за дейностите по Техническото задание, както следва: 
а) Авансово плащане в размер на 10% (десет) процента от стойността на договора без 

ДДС, дължимо до 10 (десет)  работни дни след сключване на договора, по банкова сметка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, 
срещу представена фактура и оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за 
обезпечаване на пълния размер на авансовото плащане. Авансовото плащане се приспада 

пропорционално от следващите междинни плащания по договора. 

б) Първо междинно плащане в размер на 20% (двадесет) процента от стойността на 

договора без ДДС, дължимо до 10 (десет)  работни дни след одобрение на представения от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклад по т. 4 – А), 4.1. от Техническото задание и представяне на фактура от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

в) Второ междинно плащане в размер на 40% (четиридесет) процента от стойността 

на договора без ДДС, дължимо до 10 (десет)  работни дни след представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на прототип на информационна система по 

т.4 – А), 4.5. от Техническото задание и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

г) Окончателно плащане в размер на 30% (тридесет) процента от стойността на 

договора без ДДС, дължимо в срок до 10 (десет)  работни дни след представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на финален доклад по т. 4 –А), 4.10. от 
Техническото задание и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (7) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не 
може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни 

придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този 

случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи 

допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. 
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си 

сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) дни от 
промяната. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и 

точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяващо да се 

установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора. 
(10) Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, задължително 

се посочва номера и името на проекта, а именно: „ANNA – ADVANCED NATIONAL 

NETWORKS FOR ADMINISTRATIONS”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОМИСИЯ (ГД „МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ”) В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА TEN-T”. 

При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 
извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този 

случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на 



 
Advanced National Networks for Administrations 

  
This project is co-funded by the Eureopean Commission/DG MOVE/TEN-T/MoSt is  

AnNa   Page 4 of 13 

представяне на фактура, съответстваща на изискванията. 
 

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.  3. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е с 
продължителност до 30 януари 2015 г. и не може да бъде удължаван.  

(2) Спиране на изпълнението на договора е възможно само при наличието на законови 

предпоставки. В случай на спиране, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с писмено известие уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спре изпълнението на задълженията си.  

(3) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.  
(4) Срокът за изпълнение на договора включва срока за изпълненето на дейностите по 

ал. 1, срока за приемането им и срока за извършване на плащанията. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването 

на обстоятелства, които биха могли да доведат до забавяне на изпълнението на договора в срок 

от 3 (три) работни дни от момента на тяхното узнаване, установяване или настъпване, като към 

Уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага описание на действията, които планира да 
предприеме и сроковете за тяхното извършване, с цел спазване на срока по този договор.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.  4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на 
място, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да дава по време на изпълнението на договора задължителни писмени указания и 

препоръки; 

3. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този 

договор и предвидени в Техническото задание на поръчката, включително и авторските права 
върху всеки разработен документ; 

4. да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем и качество на неговите 

изисквания, предвидени в Техническото задание на поръчката и на цялата съпровождаща 
документация, свързана с изпълнението на договора;  

5. да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на 

неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да нанася корекции и да преработва документите, 
разработени в изпълнение на поръчката, съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 
Комисията по чл. 10, ал. 1 от договора; 

7. да изисква всякаква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с предмета на 
настоящия договор, включително информация за установени нередности;  

8. писмено да указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия 

за решаването на възникналите в хода на изпълнението на поръчката проблеми;  

9. да изисква при необходимост и по своя преценка мотивирана обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предоставеното от него изпълнение;  
10. не се допуска замяната на ключов експерт, освен в случаите по чл. 14, ал. 1 от 

договора;  
11. да освободи или задържи гаранцията за изпълнение, при условията, посочени в 

договора;  
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12. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява мерките за информация и публичност, 
съгласно Техническото задание на обществената поръчка;  

13. да проварява спазването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията за 
съхранение на документи, свързани с обществената поръчка и с изпълнението на договора.  

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази изискванията на Техническото задание на 
поръчката и на техническото си предложение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 
приеме работата и съответно да я заплати, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 
задължения. 

Чл. 5. (1) При установяване неспазване на договорените условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците и определя срок 

за това.  

(2) В случай, че е невъзможно отстраняване на недостатъците, Възложителят има 
правата по чл.4, ал.1, т.3 от настоящия договор и правото да развали договора. 

Чл. 6. Констатираните по реда на чл. 5 недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за негова сметка. 
Чл. 7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да одобри и приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако тя е извършена съобразно 

уреденото в договора и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение съгласно 

условията, определени в настоящия договор;  

2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични документи, необходими за 
изпълнението на договора, които са общодостъпни, с протокол, удостоверяващ предаването им;  

3. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за 

качественото изпълнение на работата;  
4. да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представители за контакт във връзка с изпълнението на 

поръчката: лица, длъжности и данни за контакт; 
5. да назначи Комисията по чл. 10, ал. 1 за приемане на изпълнението на договора;  
6. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че документ, разработен в изпълнение 

на договора се връща за корекции и да посочи какви са съответните забележки и коментари на 
Комисията по чл. 10, ал. 1 от договора; 

7. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато резултатите в изпълнение на договора 
са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.  8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор; 

2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за 
осъществяване на работата по договора;  

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и срокивете на 
настоящия договор;  

4. да предложи смяна на ключов експерт, ако са налице предпоставките, предвидени в 

чл. 14, ал. 1. 

5. да осигури участието на екипа от експерти в изпълнението на всички дейности, 

съобразно Техническото задание; 

Чл. 9.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
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1. да изпълни поръчката, предмет на настоящия договор, качествено, в съответствие с 
изискванията на документацията по обществената поръчка и офертата си и в сроковете, 
посочени в Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която представлява неразделна част от 
настоящия договор, като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подготвените документи в два 

екземпляра на хартиен и в два екземпляра на електронен носител;  

2. да поправи работата си в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да я предостави с 

необходимото и уговорено качество; 

3. да осигури, за периода на изпълнение на обществената поръчка, други неключови 

експерти – в допълнение към посочените в процедурата за изпълнение на обществената поръчка 
ключови експерти, които са в състояние да предоставят адекватна и подходяща експертиза в 

отговор на възникнали в хода на изпълнение на предмета на поръчката потребности; 

4. да се информира за напредъка по проект ANNA-2102-ЕU-21019-S в областта на транс-
европейската транспортна мрежа TEN-T;  

5. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява 
пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или 

контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, като не 
допуска такива действия да бъдат извършвани и от служителите му; 

6. да обезщети, предпази и защити ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от и срещу всякакви действия, 

искове и загуби, възникващи от всяко действие или бездействие или права на трети страни, 

възникващи във връзка със запазени права и други форми на интелектуална собственост; 

7. да спре изпълнението по договора, когато получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ известие за 
това; 

8. да даде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложенията 
си за смяна на ключов експерт в случаите на чл. 14, ал. 1 и да предоставя за одобрение от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите (за образователна степен, професионален опит, автобиография и 

декларации) на предлаганите заместници и да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на работата, като 

представя адекватни решения за тях; 

9. да получи предварително писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да сменя 

посочените в офертата си ключови експерти в случаите на чл. 14, ал. 1;  

10. да уведоми с писмено предизвестие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на 
договора поради непреодолима сила в срок от три дни от настъпването й;  

11. да отразява писмените препоръки и коментари на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 
Комисията по чл. 10, ал. 1, а ако не е съгласен – да мотивира писмено доводите си за това и да 
ги изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или Комисията по чл. 10, ал. 1 не 
приема доводите за неприемане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и повтори коментара, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да се съобрази с коментара и да го отрази в съответния документ, без това да нарушава 
независимостта на предварителната оценка; 

12. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в 

изпълнението за своя сметка;  
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13. да се придържа към всички приложими стандарти, норми, закони и подзаконови 

нормативни актове и актове на Европейския съюз, имащи пряко отношение към изпълнението 

на договора;  

14. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и доклади, изготвени от него 

при изпълнение на настоящия договор;  

15. да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно, 

съобразно принципите на професионалната етика и най-добрите практики в съответната област;  

16. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма 

и съдържание;  

 17. да предприеме необходимите мерки за информиране и публичност съгласно 

приложимите регламенти на Европейската комисия;  

 18. да предоставя възможност на външни одитори да извършват проверки на 
документите, свързани с възлагането и изпълнението на обществената поръчка; 

 19. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 

както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или 

може да предизвика подобен конфликт; 

 20. да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, 

които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на 
Европейската комисия и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно Възложителя 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама; 

21. да съхранява документите свързани с изпълнението на настоящата поръчка в срок от 
четири години след приключване изпълнението на договора; 

22. да предостави, при приключване на настоящия договор, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата 
информация, включваща първични документи и/или получени материали, както и тези, които са 

съборани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор.„ 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  

 1. да осигури гаранционна поддръжка за период от 12 месеца след приемане програмните 
модули. Гаранцията трябва да включва всички необходими дейности за поддръжка на 
работоспособността на тези модули и системата като цяло; 

 2. да извършва диагностика на рапортуван проблем с цел осигуряване на правилното 

функциониране на системите и модулите; 

 3. да отстранява грешки в програмните модули; 

 4. да осигури възстановяването на системата и данните при евентуален срив на 
системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата; 

 5. да осигури експертна поддръжка на потребителите на софтуера по телефон и 

електронна поща в рамките на работното време (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден от 
седмицата); 

 (3) Не се предвиждат допълнителни плащания за дейността през периода на гаранционна 
поддръжка. Сумите за тези дейности трябва да са включени в договорната сума. 

 (4) За осъществяване на задълженията си по гаранционната поддръжка 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предложи процедура за гаранционно обслужване с описание на 
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обхвата, както и процедура за генериране на отчети и разпространение на информацията. 

 (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска 
изменения или допълнение към същия.  

 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ 

Чл. 10 (1) Изпълнението на предмета на договора се приема от Комисия, назначена със 
заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в цифров вид и на хартиен носител 

материалите по изпълнение на предмета на договора.   

(3) Комисията, по ал. 1, в срок до 5 (пет) работни дни, преглежда подготвените 
материали и се произнася с решение, като:  

1. одобрява изготвените материали и придружаващите ги документи без забележки; 

2. одобрява изготвените материали и придружаващите ги документи, но отправя 

препоръки и указания; 

3. не одобрява изцяло и връща материалите за преработка.  

(4) В случаите по т.2 и т.3 на предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

представи преработен материал съобразно решението на Комисията и в посочения от нея срок. 

При неотразяване на препоръките и указанията или непреработване на материала и/или 

неспазване на срока от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи 

санкциите, предвидени в чл. 15. 

(5) В срок до 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план-график за дейностите по 

Техническото задание. 

(6) В срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на сключване на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в цифров вид и на хартиен носител: доклад 

съгласно т. 4- А), 4.1. от Техническото задание; 

(7) В срок до 20 октомври 2014 г., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

цифров вид прототип на иформационната система, съгласно т. 4- А), 4.5. от Техническото 

задание. 

(8) При получаване на коментари от страна на Европейската комисия по Проект ANNA, 

имащи отношение към предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги предоставя на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от получаването им. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преработва материалите по изпълнение на 
предмета на договора съобразно постъпилите коментари на Европейската комисия в срока, 
указан от Комисията по чл. 10, ал. 1 от договора.  

(10) Всички решения и предложения на Комисията, включени в документите по 

предходните алинеи, трябва да са мотивирани и придружени с доказателства, когато това е 
възможно и необходимо.  

(11) При своята дейност Комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни 
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доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността й от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.  

(12) Всички доклади за изпълнение и придружаващите ги документи се считат за 

окончателно одобрени след получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. 
 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 11. (1) При сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  документ за внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична 
сума в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, внесена по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC CECBBGSF, „Централна 

кооперативна банка” АД, клон „Химимпорт” или представя оригинал на безусловна, 
неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сума в размер на 3 % (три 

процента) от стойността на договора без ДДС, съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП. Срокът на 
валидност на банковата гаранция е най-малко 90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на 
срока на действие на договора.  

 

(2) В срок до 10 (десет)   работни дни след подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да представи оригинал на учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безусловна и 

неотменяема банкова гаранция за размера на авансовото плащане по чл. 2, ал. 6, буква “а” от 
договора, със срок на валидност не по-кратък от срока за изпълнение на настоящия договор. 

Тази гаранция се освобождава в срок до 10 (десет)   работни дни при представяне на 
доказателства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е извършил работи по договора за сума равна 

или по-голяма от размера на аванса. 

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 20 (двадесет) 
работни дни след приемане на извършената работа и след извършване на окончателното 

плащане, в случай че изпълнението е точно, качествено и отговаря на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи 

лихви за периода, през който средстват са престоявали законно при него.  

 

Чл. 12 (1) В случай на забавено, некачествено, частично или лошо изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от гаранцията до размера на договорената между 

страните неустойка. 
(2) Гаранцията за изпълнение 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. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при 

прекратяване на договора след  уреждане на всички финансови претенции между  страните. 

(4) Обслужването на банковата  гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по 

нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на валидността на банковата 
гаранция за изпълнение на целия  период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VII. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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 Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява участието на лицата, посочени в офертата, 
неразделна част от този договор, като ключови експерти. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови 

експерти, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва по своя инициатива да предложи смяна на ключов 

експерт, в следните случаи:  

1. при смърт на лицето;  

2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до 

трайна неработоспособност;  
3. при необходимост от замяна на ключов експерт, поради причини, които не зависят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.); 

4. когато ключов експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление от общ характер;  

(2) в случаите по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като 

мотивира предложенията си за смяна на ключов експерт и прилага доказателства за наличието 

на някое от основанията по ал. 1. 

(3) с уведомлението по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага лице, което да замени 

досегашния ключов експерт, като посочи квалификацията и професионалния му опит и 

приложи доказателства за това.  
(4) при замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава еквивалентна 

квалификация и професионален опит с тези на заменяния ключов експерт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да отхвърли 

предложението за замяна. 
(6) при отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг с ново уведомление, което съдържа информацията, 
предвидена в ал. 3. 

(7) допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на който и да е от 
ключовите експерти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(8) в случай че дадения експерт не е сменен незабавно и е изминал период от време, 
преди заместващото го лице да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да 
предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на съответния експерт. 
 

VІIІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 15 (1) При частично неизпълнение, включително забавено и/или лошо изпълнение, 
което може да се приравни на пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от стойността на 
договора. 

(2) В случай на некачествено, частично или лошо изпълнение на договора или отделни 

задължения по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % 

(десет процента) от стойността на договора.  
Чл. 16 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преустанови виновно изпълнението на договора, 

същият дължи неустойка в размер на 100 % (сто процента). В този случай неустойката 

представлява стойността на договора. 
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Чл. 17 При нарушение на задължението си по чл. 23, ал. 2 от настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50% от договорената сума. 
Чл. 18 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и 

пропуснати ползи от неизпълнението, в случай че те надхвърлят договорената неустойка по 

общия ред, предвиден в българското законодателство.  

Чл. 19 Наложените глоби и/или санкции от държавните институции за установени 

нарушения при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се 

заплащат от нея.  
 

IX.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 

и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила. 
(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
(3) Страната, засегната от 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 от 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила. 
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

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

насрещни задължения се спира. 
 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 21. (1) Настоящият  договор се прекратява: 
1. с изтичане на  срока по чл. 3, ал. 1; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. с окончателното му изпълнение; 
6. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

7. 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 предотврати - с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) 
работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

3. не изпълни точно  някое от задълженията си по договора; 
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, различен от този, посочен в офертата; 
5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в 
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несъстоятелност или ликвидация. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

услуги по изпълнение на договора. 
 

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 
информация, получена при или по повод изпълнението на договора. 

(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, на когото и да е, освен пред 

своите служители, отговорни за изпълнението на поръчката. Разкриването на информация пред 

такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на 
договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 
 

ХІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

 

Чл. 23. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 
настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица на страните по договора.  

(2) За дата на съобщението/ известието се смята:  
1. датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението/известието; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  
3. датата на приемането/ прочитането – при изпращане по факс/ електронна поща.  

Чл. 24. (1) Валидни адреси на страните по договора са:  
 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

гр. София, 1574 

бул. „Шипченски проход” № 69 

тел. (+359 2) 8079999, факс (+359 2) 8079966, e-mail: office@bgports 

 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес: ……………………………………. 

Тел. ………………………., факс …………………………….., е-mail………………………… 

 

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от настъпване на промяната.  
 

ХІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
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Чл. 25. (1) 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), по факс или предадени чрез куриер, срещу подпис 
на приемащата страна. 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 
другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

Чл. 26. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 
при непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република 
България. 

Чл. 27. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 

Чл. 28. Страните нямат право да прехвърлят правата и задълженията си, произтичащи от 
този договор на трета страна. 
 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и 

един за изпълнителя. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

 

Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка;  

Приложение № 2 – Техническо задание, част от документацията за възлагане обществената 
поръчка;  

Приложение № 3 – Документ за гаранция за изпълнение. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

...........................................                                                   ……………………………………     

Ангел Забуртов 

Генерален директор на 

ДП „Пристанищна инфраструктура”       
 


