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ПРОЕКТ! 

Д О Г О В О Р 

№ …......../.............……. г. 
 

 
Днес, ……………….2019 г., в гр. София, между: 
 
СО – РАЙОН МЛАДОСТ, с ЕИК 0006963270614, със седалище и административен 

адрес в гр. София, бул. „Свето Преображение“ №1, представляван от арх. Стефан Стефанов, 
в качеството му на Кмет на Район Младост – СО и Ваня Дилкова – главен счетоводител, 
наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

„………………………….............................................................……”, регистрирано в 
ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, с ЕИК ....................., със седалище и адрес на 
управление в ……………….……………...........................................…………, представлявано 
от …......................................................……………......, в качеството му на ……………………, 
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните, а всяка от тях 
поотделно „Страна“, 

на основание чл. 194, ал.1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и Протокол от 
……………г. на комисията, провела избора на изпълнител по обявената по реда и при 
условията на Глава 26та от ЗОП и Глава 9та от ППЗОП обществена поръчка с предмет: 
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за 
медицинските специалисти в общинските детски градини и работещите в детската 
кухня на територията на Район Младост – СО“, утвърден от Възложителя на ...…….. г., 

се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 
възнаграждение и по конкретни заявки на Възложителя услуги по отпечатване и доставка 
на ваучери за работно облекло (дрехи и профилактични обувки) за нуждите на 
медицинските специалисти в общинските детски ясли и детски градини и работещите в 
детската кухня на територията на Район Младост – СО, съгласно Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №1) и в съответствие с Техническото и 
Ценовото си предложения, които представляват неразделна част от настоящия договор 
(Приложения №2 и №3).  

(2) Изпълнението на възлаганите дейности следва да бъде осъществено при условията 
на настоящия Договор и в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за 
отпечатване и контрол върху ценни книжа. 

Чл.2. (1) В обхвата на услугите, възлагани с настоящия договор, се включват всички 
необходими  дейности по: 

- изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на 
ваучерите за работно облекло по заявки на Възложителя; 
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- осигуряване използването на ваучерите като платежно средство в търговски обекти, 
с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (Операторът) има сключени договори за обслужване и които 
обекти са подробно описани в Приложение №5. 

(2) Ваучерите, обект на възлагане, трябва да отговарят на изискванията за форма и 
съдържание, съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за отпечатване и 
контрол върху ценни книжа. 

(3) Предварително заявените и получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ваучери, следва да бъдат 
с валидност най-малко 1 (една) година, считано от датата на заявяването им. 

Чл.2а1. (1) След сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото 
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация по ал. 1, настъпили в хода на изпълнението на договора, в срок 
до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.  

 
ІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 
Чл.3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

Страни. 

(2) Срокът за изпълнение на услугите, предмет на настоящето възлагане е от датата на 
влизането на този договор в сила и е със срок до сбъдване първо по време на което и да е от 
следните условия:  

-  1 (една) година от датата подписването му, или 

- достигане на пределната стойност на поръчката в размер на ………… лв. 
(……………………………………….. лева), в съответствие с Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направено при участието му в проведената обществена поръчка. 

Чл.4. (1) Мястото за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на цялостното 
възлагане, е определено от предмета на обществената поръчка, с оглед което, част от 
отделните дейности, а именно, тези по отпечатване на ваучерите за работно облекло, 
подлежат на извършване в производствената (печатна) база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 
друго място, в случай, че същото е целесъобразно или се налага от спецификата на 
изпълнение на съответния вид дейност. 

(2) Дейностите по доставка, следва да се изпълнят Франко административната сграда 
на Район Младост – СО, на адрес: гр. София, бул. „Свето Преображение” №1. 

Чл.5. (1) Всяка отделна услуга, предмет на настоящия договор – отпечатване, 
опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучерите, се изпълнява само въз основа 
на изрична писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържаща конкретно посочване 
на изискуемия и подлежащ на доставка брой ваучери и информация за общата номинална 
стойност на необходимите ваучери за работно облекло (дрехи и профилактични обувки), 
съобразно броя на правоимащите лица.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявката по един от следните 
начини: факс, сканирана по e-mail, по поща или куриер. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема съответните заявки, отправени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
на следния адрес: ....................................................................., тел.: .............., мобилен телефон: 
.........................., факс: ......................, e-mail: ..............................., лице/а за контакт: 
................................................................................................, като осигурява възможност за 
приемането им в следния часови диапазон в работни дни: 08:00 ч. - 18:00 ч.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за минимално общо количество на заявени 
ваучери.  

                                                
1 Разпоредбата на чл. 2а остава ако е приложима. В случай, че не е, в окончателния договор същата ще бъде 

премахната. 
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(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да заявява количество ваучери според 
необходимостта си, като може да не заяви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количество до стойността по 
чл. 6, ал. 1 от настоящия договор. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отпечатва и предоставя ваучерите, оформени във формата, 
предложена от него при участието му в обществената поръчка, като същите следва да са 
пакетирани по номиналната стойност (420 лв.) персонално за всеки служител по 
предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка.  

(7) Всяка заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да бъде изпълнена с еднократна доставка 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до адреса, посочен в чл. 4 по-горе, в срок не по-късно от 
......... (.....................) работни дни след датата на заверяване на банковите му сметки с 
извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащане на стойността по направената заявка. 

 
III. ЦЕНИ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.6. (1) За изпълнението на дейностите, включени в обхвата на настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на oбща 
крайна цена от ..……… лв. (…............................… лева), съгласно ценовите параметри, 
оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в обществената поръчка и обективирани в 
Ценовото му предложение, неразделна част от настоящия договор.  

(2) Общата стойност за изпълнение на поръчката включва: 

1. Номинална стойност на ваучерите за работно облекло, в размер на: 53 340 лв. 
(петдесет и три хиляди триста и четиридесет лева) и  

2. Стойност на услугата за изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални 
пликове и доставка на ваучери за работно облекло на медицинските специалисти в 
общинските детски градини и работещите в детската кухня на територията на Район 
Младост – СО, в размер на ..……… лв. (…....................... лева), без включен ДДС, или 
…………лв. (……………..…………………лева), с вкл. ДДС; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща номиналната стойност на заявените ваучери, според 
своята заявка. 

(4) Цените за изпълнение на договора са окончателни и не подлежат на актуализация 
за срока на настоящия договор, освен при наличие на основанията, предвидени в чл. 116 от 
ЗОП. 

(5) В цената по ал. 1 се включват всички разходи, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
осъществяване на неговите задължения по настоящия договор, включително и доставката 
на поръчаните ваучери до адреса по чл. 4, ал. 2, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и търговските обекти, в които ще бъдат използвани ваучерите. 

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на конкретно 
заявения му брой ваучери, въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проформа 
фактура, съдържаща подробно описание на броя и вида на заявените ваучери, номиналната 
им стойност, както и стойността на възнаграждението за отпечатването и доставката им. 

(2) Сумата по всяка заявка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни от получаване 
на проформа фактурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) След получаване на плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му издава 
оригинална фактура за извършеното плащане.  

 (4) Всички плащания по настоящия договор се извършват в лева, по следната банкова 
сметка, както следва: 

Банка: ……………….........................; 

IBAN: ……………………………….; 

BIC: ………………………………… 
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(5) При промяна на банковата си сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

(6) Всяко плащане по настоящия договор се извършва въз основа на следните 
документи: 

- приемо-предавателен протокол за извършените услуги по съответната заявка, 
подписан от Страните или техни упълномощени представители по реда и при условията на 
Раздел VII („Предаване и приемане на изпълнението“) от договора; 

- фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оформена съобразно 
изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС. 

(7) Плащанията се считат извършени от датата на заверяване на банковите сметки на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7а2. (1) Когато за частта от услугите, която се изпълнява от Подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, 
Подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част 
от услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
Подизпълнителя.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, 
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VII (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на Подизпълнителя в срок до 5 (пет) 
работни дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Чл.8. В случай на несъответствия на отпечатани и доставени ваучери с Техническата 
спецификация и/или с предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отстраняването на 
недостатъците от неточното и/или некачествено изпълнение е за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната заявка, в която да посочва 
необходимото количество ваучери за работно облекло, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да 
отпечати и достави, съобразно броя правоимащи лица; 

2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички други необходими данни за 
отпечатването и доставката на ваучерите за работно облекло, в съответствие с условията на 
настоящия договор; 

3. да приеме по опис поръчаните от него ваучери за работно облекло, ако отговарят на 
изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни 
книжа, като осигури тяхното опазване и правилно съхранение;  

4. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение за съответно 
изпълнена от него заявка, в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор;  

5. да предостави на ползвателите получения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с 
доставчиците, в чиито търговски обекти се ползват ваучерите;  

                                                
2 Разпоредбата на чл. 7а остава ако е приложима. В случай, че не е, в окончателния договор същата ще бъде 

премахната. 
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6. незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на установена кражба, загуба, 
повреждане, унищожаване, подправяне или подмяна на ваучерите за работно облекло, 
както и за всякакъв опит за извършване на такива действия;  

7. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки при изпълнението на 
договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.  

8. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно 
относимите клаузи на настоящия договор; 

9. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
договореното в чл. 33 от настоящия договор. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за всякакви загуби, кражби или повреждане на 
ваучерите за работно облекло, възникнали след предоставянето им до определеното от него 
лице и адрес, в случай че тя се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При възникване на някое от 
тези обстоятелства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен и няма да заменя или възстановява 
стойността на ваучерите за работно облекло. 

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложените му дейности в 
уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното в условията на 
настоящия договор, Техническата спецификация, Техническото предложение, с 
уговорените количествени и качествени характеристики; 

2. да получава актуализиран списък на търговските обекти, в които се приемат 
отпечатаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ваучери за работно облекло;  

3. да поиска писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да включи допълнителни търговски обекти 
към Списъка на обектите;  

4. да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени неизползваните ваучери за работно 
облекло с нови, до размера на номиналната им стойност, в срок до 30 (тридесет) дни след 
изтичане на срока на валидност на ваучерите;  

5. преиздаването на неизползвани ваучери за работно облекло по т. 4 се извършва в 
срок до 5 (пет) работни дни след получаване на писменото искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
представяне от негова страна на оригиналите на неизползваните ваучери. Преиздаването се 
отнася само за неповредени ваучери; 

6. да не приема и заплаща ваучери, които са доставени, без да е направена заявка;  

7. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му Подизпълнители (!!! когато е приложимо). 

Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение към търговските обекти по повод 
осребряването на приетите ваучери за работно облекло. Осребряването на ваучерите за 
работно облекло се урежда между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и търговските обекти по силата на 
сключените между тях договори. 

(2) Всяка отделна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да бъде изпълнена с еднократна 
доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни заявената доставка 
на части, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение да заплаща транспортни и други доставни 
разходи, надхвърлящи договорената стойност за една доставка. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да отпечатва ваучерите, които трябва да са осигурени с най-малко два способа за 
защита и да съдържат всички реквизити – бар код и сериен номер за идентификация, 
издател на ваучера и неговия единен идентификационен код, определен от Агенцията по 
вписванията, номинална стойност на ваучера (изразена цифром и словом), определена в 
лева, срок на валидност на ваучера; 
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2. да отпечатва и доставя заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ваучери за работно облекло, в 
срок до …..… (……….) работни дни от датата на плащането на номиналната стойност и 
възнаграждението по тяхното отпечатване; 

3. да осигури ползването на ваучерите като платежно средство в обектите по 
приложения към договора списък – Приложение №5, неразделна част от настоящия 
договор; 

 4. да предоставя ваучери, които са в срок на валидност. Издаваните ваучери за 
работно облекло трябва да са с едногодишен срок на валидност след датата на заявлението 
за доставка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да замени неизползвани 
ваучери с нови ваучери по номиналната им стойност, в срок до 5 (пет) работни дни от 
получаване искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен да заменя 
ваучери, които след предоставянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са увредени, унищожени, 
загубени или откраднати; 

6. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен и изчерпателен списък на търговските 
обекти, като посочи точните им наименования и адреси, независимо дали са част от 
търговска верига или самостоятелни обекти; 

7. в случай, че някой от обектите по предходната алинея прекрати дейността си или по 
друга причина спре да признава ваучерите за платежно средство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да предложи в двуседмичен срок друг обект; 

8. при промяна на търговските обекти от списъка по Приложение №5 към настоящия 
договор, да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 3 (три) работни дни от настъпване 
на промяната; 

9. да предостави информация за търговската си мрежа и указания за ползване на 
ваучерите в електронен вид;  

10. да не допуска намаляване на броя на търговските обекти посочени в Приложение 
№5 от настоящия договор за срока му на действие;  

11. по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 10 (десет) работни дни да включва 
допълнителни търговски обекти към Списъка на обектите - Приложение № 5 от настоящия 
договор;  

12. да предава ваучерите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, в 
който да бъдат описани серийните номера, единичните номинални стойности и общата 
номинална стойност на предоставените ваучери за работно облекло;  

13. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане на притежаваното от него 
одобрение от Министерство на финансите (МФ) за извършване/осъществяване на дейност 
като оператор на ваучери за управление на разходи за закупуване на работно облекло;  

14. да предприеме всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в 
обръщение, ползването и осребряването на ваучерите; 

15. да уведоми незабавно доставчиците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на данъчната 
администрация в случай на кражба или при унищожаване на ваучерите в резултат на 
непреодолима сила. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отпечатва и доставя за своя сметка 
нови ваучери на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които последният е поръчал и заплатил и които са били 
унищожени или откраднати;  

16. да възстанови и/или изплати размера на номиналната стойност на издадените от 
него ваучери, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 30 (дни) от отнемане на даденото му 
одобрение от Министерство на финансите; 

17. да предоставя услугите и да изпълнява задълженията си по този договор в 
договорените срокове и с изискуемото качество;  

18. 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; 
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19. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка промяна в седалището, адреса си на 
управление, банковата си сметка и правноорганизационната си форма – преобразуване при 
условията на чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП или промяна на съдружници в неперсонифицирано 
дружество, в 3-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. В случай на 
правоприемство - да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и за доказване на 
съответствието си с критериите за подбор; 

20. да уведомява Възложителя за промени в законовите и другите нормативни 
разпоредби относно ваучерната система; 

21. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
договореното в чл. 33 от договора. 

Чл.13а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 
Подизпълнителя/Подизпълнителите, посочени от него при участието му при възлагането на 
обществената поръчка3.  

(2) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение, както и на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата Подизпълнител, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора/допълнителното 
споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 14 от ЗОП4.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на 
Подизпълнителя/ите си, като участието му/им при изпълнението на поръчката не изменя 
или намалява задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор; 

(4) В отношенията си с Подизпълнителя/ите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предвиди 
гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за 
Подизпълнителя/ите; 

2. действията на Подизпълнителя/ите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си от 
отговорност; 

3. при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или друг 
компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на дейността и 
документацията на Подизпълнителя/ите; 

4. участието на Подизпълнителя/ите ще е съобразно посоченото в офертата за участие 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като замяната или включването на подизпълнител по време на 
изпълнение на настоящия договор ще се допуска по изключение, при обоснована от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимост за това и ако са изпълнени едновременно условията по чл. 
66, ал. 14 от ЗОП. 

(4) Когато изпълнената от Подизпълнителя/ите част от поръчката може да бъде 
предадена като самостоятелен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или директно на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възнаграждението за тази част, изчислено на база посочените в Ценовото 
предложение цени, се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подизпълнителя/ите, при условията 
на Раздел ІII от настоящия договор.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва плащане към Подизпълнител, когато искането му за 
плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването на причините за отказа.  

В този случай, няма да се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава на плащането. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1.  да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за отпечатаните, 
доставени и приети ваучери, в размера и по реда, определени в настоящия договор, при 
качествено и точно изпълнение на задълженията си по него; 

                                                
3 Клаузите на чл. 13а са приложими, само в случаите, когато в процедурата Изпълнителят е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка. В хипотеза на самостоятелно изпълнение на договора (без ползване на 
подизпълнител/и), клаузите на чл. 13а се заличават. 

4 В зависимост от това дали е сключен договор за подизпълнение или допълнително споразумение за замяна на 
подизпълнител/включване на подизпълнител, се представят доказателства по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.  
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2. да изисква и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
изпълнение на задълженията си по този договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора; 

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените дейности/отпечатани 
ваучери, при условията и сроковете, определени в настоящия договор. 

 
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл.15. (1) При сключването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение на задълженията си по договора, в една от 
следните форми: 

1.  Депозит на парична сума в лева в размер на 5% от общата стойност по чл. 6, ал.1, 
внесен по следната банкова сметка на Възложителя: 

Банка: „Общинска банка“ АД – клон Младост, 

Банкова сметка (IBAN): BG64 SOMB 9130 3317 6095 01 

BIC: SOMBBGSF 

или 

2. Банкова гаранция за сума в лева, в размер на 5% от общата стойност по чл. 6, ал.1, 
със срок на валидност минимум 1 (един) месец, след датата на приключване на договора. 
Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или 
на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа 
задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията 
си по договора, в съответствие с определеното в него; 

или 
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на 5% от общата стойност по чл. 6, ал. 1, със срок на валидност 
минимум 30 (тридесет) календарни дни, след датата на приключване на договора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави валидни застрахователни полици, които покриват 
единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, и не може да бъдат използвани 
за обезпечаване на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. Застраховката 
следва да бъде направена при застраховател, който е местно лице или е установен в 
държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, който съгласно 
действащото законодателство може да осъществява застрахователна дейност на 
територията на Република България. 

(2) В случай че банката/застрахователната компания, издала гаранцията за изпълнение 
на договора, бъде обявена в несъстоятелност или изпадне в 
неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати 
предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 
направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова/застрахователна 
институция; 

(3) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) При извършване на всяко от плащанията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2, Възложителят 
освобождава част от внесената гаранция за изпълнение, съответна на изпълнената част от 
обществената поръчка. 

(5) Остатъчната стойност на гаранцията се освобождава до 1 (един) месец от 
последното плащане по договора след окончателното му изпълнение, освен ако 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на 
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неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с 
определеното в конкретните текстове, регламентиращи договорната му отговорност. 

Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от гаранцията за изпълнение в случай,  че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някоя 
от клаузите на 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, която 
съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение 

(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 от 
компетентен съд. В този случай гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора 
с влязло в сила решение. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да 
пристъпи към усвояване на гаранциите. 

(3) в случай на удължаване на срока на договора, вследствие на непредвидени 
обстоятелства, като в хипотеза, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да удължи срока на банковата 
гаранция/застраховката за периода, в който е удължено времето за изпълнение на договора. 
За удостоверяване достоверността на факта на възникване на непредвидени обстоятелства 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи надлежни доказателства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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 до 15 
(петнадесет) 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. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.  

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви 
за периода, през който средствата законно са престояли при него.  

 
VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Чл. 20. (1) Приемането и предаването на ваучерите се извършва от определени от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  

(2) Предаването и приемането на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ваучери за работно 
облекло за всяка отделна заявка се документира с протокол за приемане и предаване, в 
който се описват серийните номера, единичните номинални стойности и общата номинална 
стойност на предоставените ваучери за работно облекло. Протоколът се подписва от 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по 
един за всяка от Страните („приемо-предавателен протокол“).  

(3) Предоставените ваучери за работно облекло следва да съответстват на заявените 
количества и номинали.  

(4) Ваучерите подлежат на входящ контрол и при установени несъответствия в 
количеството и качеството на ваучерите, липсващите и/или невалидните ваучери се заменят 
с нови за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни.  
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(5) За дата на предоставяне на ваучерите се счита датата на двустранното подписване 
на приемо-предавателния протокол без забележки. 

Чл.21. Правото на собственост върху ваучерите преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на приемо-предавателния протокол по ал. 5 на чл. 20 по-
горе. 

 
VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл.22. (1) При забава в изпълнението на заявена доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността на съответната заявка, без ДДС 
за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от тази сума. В тези 
случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора до размера на 
неустойката. 

 (2) При пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената по чл. 6, ал. 
1 по-горе. 

(3) При частично, некачествено и/или лошо изпълнение на заявена доставка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет процента) 
върху стойността на съответната заявка, без ДДС. В случай, че и повторното изпълнение на 
услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 
изпълнение и да прекрати договора. 

(4) При формиране на съответното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа цената на 
неизвършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка по ал. 3, или части от нея, включително и 
съответната неустойка за забава, или частично, некачествено и/или лошо изпълнение.  

 (5) Заплащането на съответно уговорената в настоящия раздел неустойка не лишава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да претендира за обезщетение за претърпени вреди по 
общия ред. 

(6) В случай че договорът бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, неустойки 
не се дължат.  

Чл.23. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 1% от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10 % от тази сума. 

 
ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

             
Чл.24. Договорът може да бъде изменян само в случаите по чл. 116 от Закона за 

обществените поръчки. 

Чл.25. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичането на срока за изпълнението му. 

2. с окончателното му изпълнение; 

3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 
което обстоятелство следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност 
е налице. 

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

6. в хипотезите на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;  

7. в случаите на стопанска непоносимост при условията на чл. 307 от ТЗ;  

8. при прекратяване на юридическо лице – Страна по договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.  
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(2) Договорът може да бъде прекратен когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито 
производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните. 

(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 предотврати, същият може да прекрати 
договора с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, при:  

1. отнемане на полученото от Министъра на финансите одобрение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване/осъществяване на дейност като оператор на ваучери за 
управление на разходи за закупуване на дрехи; 

2. забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на някое от задълженията си по 
договора с повече от 10 работни дни;  

3. неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
на констатирани недостатъци във формата и/или съдържанието на доставените ваучери;  

4. използване на Подизпълнител, без ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е декларирал това в 
офертата си, или ако използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата 
му;  

5. започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на 
Обединението5. 

6. откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
на член на Обединението, както и при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
член на Обединението6; 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора, ако в резултат на 
непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 
не е в състояние да изпълни своите задължения, като изпълнените до момента на 
прекратяване на договора работи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след установяване на 
размера им с подписване на Приемо-предавателен протокол между страните. 

Чл.26. (1) Всяка от Страните може да развали договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и 
сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предизвестие от 
изправната Страна до неизправната и определяне на 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 услугите в срок до 10 
(десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на договора;  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугите за повече от 10 (десет) 
дни;  

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация и Техническото си 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. 

 
Х. ПОДСЪДНОСТ 

 
Чл.27.  Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 
                                                

5 Последното се записва в случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение.  
6 Хипотезата за член на обединението се вписва в договора, когато участникът, определен за изпълнител е Обединение.  
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отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, Страните ще решават чрез 
договаряне помежду си. 

Чл.28. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 
договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния 
съгласно българското законодателство съд. 

 
XІ. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 
Чл.29. (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 за това лица.   

(2) За дата на съобщението/известието се смята:  

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

Чл.30. (1) Валидни адреси и данни на страните са: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : 
Район Младост – СО 

Адрес: гр. София, бул. „Свето Преображение” №1,  

тел.: 02/974 38 53, факс: 02/877 20 38 

ел. поща: so_mladost@mail.bg 

Упълномощено лице по договора: ………………………….. 

 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес: ............................................................... 
тел.: ................................................................... 
ел. поща: .......................................................... 

Упълномощено лице по договора:  ............................................................................ 

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
3 (три) дневен срок от промяната. 

 
ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
Дефинирани понятия и тълкуване  
 
Чл.31. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните 

в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора. 
 
Спазване на приложими норми  
 
Чл.32. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/и неговите подизпълнители е 

длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и 
други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила 
и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
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приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 
Конфиденциалност  
 
Чл.33. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 

не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ 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 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 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) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата 
Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) 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 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) 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.  

 
Публични изявления 
 
Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване 
на услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано 
или забавено. 

 
Прехвърляне на права и задължения 
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Чл.35. 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 (в случай на приложимост) могат да бъдат 
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

 
Изменения 
 
Чл.36. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 

 
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. 

 
Нищожност на отделни клаузи 
 
Чл.38. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза 
се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

Чл.39. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да 
влече нищожност на договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на 
някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 
Език7 
 
Чл.40. (1) Този договор се сключва на български и английски език. В случай на 

несъответствия, водещ е българският език. 
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., 
както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат 
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, от 
които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
Неразделна част от настоящия договор са следните Приложения: 
 

                                                
7 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице. 
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1. Приложение № 1 -  Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.  Приложение № 2 -  Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Приложение № 3 -  Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4.  Приложение № 4 -  Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 

5. Приложение № 5 -  Списък на търговските обекти, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
сключен договор да приемат ваучерите за работно облекло. 

 

 

 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:              ИЗПЪЛНИТЕЛ:        
 
  
   (арх. Стефан Стефанов)                   (..........................................) 
 
 
 Гл. счетоводител:  
 
   (Ваня Дилкова) 


