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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДО ГО ВО Р  

№................ от ...............20……. г. 

 

Днес, .........................20…….. г. в гр................, между 

1. ПТГ „Цар Симеон Велики”, град Търговище, БУЛСТАТ 129004720 

седалище и адрес на управление: гр. Търговище ул. „Александър Стамболийски” № 29, 

представлявано от Николай Николов – Директор на гимназията и ръководител на 

проекта, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна, 

и  

2. ……………………….., представлявано от ……………………….– 

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

……………………………………………………, ЕИК ……………………………., 

наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна 

в изпълнение на проект проект „Актуализиране на образователния процес в ПТГ 

„Цар Симеон Велики”, град Търговище, в сътрудничество с работодател в 

сферата на ИКТ“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Финансиран 

по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от 

Европейски съюз чрез Европейски социален фонд по процедура BG051PO001-4.3.05 

Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с 

работодателите, Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение, 

Мярка на подкрепа/ операция/област на въздействие 4.3. Развитие на системата за 

учене през целия живот, Подприоритет 4.3. Развитие на системата за учене през целия 

живот,Бюджетна линия BG051PO001-4.3.05 за избор на изпълнител: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

срещу заплащане дейностите, включени в обществена поръчка с предмет: 

„..................................”, наричани за краткост „Услугите/Доставките“, във връзка с 

изпълнение на проект „Актуализиране на образователния процес в ПТГ „Цар 

Симеон Велики”, град Търговище, в сътрудничество с работодател в сферата на 

ИКТ“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Финансиран по 
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оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски 

съюз чрез Европейски социален фонд. 

(2) Договорът включва следните дейности: (посочва се една или повече обособени 

позиции) 

I. Провеждане на два еднодневни семинара в Търговище 

o откриващ семинар за представяне на целите на проекта с участието на 

представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се 

подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни 

материали. 

o заключителен семинар за представяне на резултатите от проекта с 

участието на представители на всички заинтересовани страни. За 

участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и 

информационни материали. 

 

II. Осигуряване на обучителни материали за учениците 

Доставка на: 

o Комплект папка съдържаща: учебни материали – записани на компакт диск, 

тефтер и химикалка с логото на ЕС за професионално обучение – 400 бр; 

o Маркери за бяла дъска (различни цветове) – 24 комплекта; 

o Бланки за сертификати – 90 бр; 

o Папки пакет 50 бр. – 2 бр; 

o Тонер касета за принтер – 1 бр; 

o Тонер за копирна машина – 1 бр; 

o Класьори – 10 бр; 

o Хартия принтерна пакет – 14 бр. 

 

III. Осигуряване на публичност – рекламни материали 
o - Отпечатване на 100 бр. плакати, описващи постигнатите резултати по проекта. 

Плакатите ще бъдат поставени в офисите на партньорските организации и в 

използваните от тях обучителни зали. Те ще включват: логото на ЕС и ОП РЧР 

със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; текстът 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз“. 

o - Поставяне на една постоянна обозначителна табела на фасадата на 

Професионалното училище.Тя ще включва: логото на ЕС и ОП РЧР със 

съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; изречението 
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„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз“.                                                                                                                                                 

o - поставяне на стикери на закупеното в рамките на проекта техническо 

оборудване - общо 19 бр. 

 

IV. Осигуряване на публичност – публикации в национален 

ежедневник 

– Две публикации в национален ежедневник, в началото и в края на проекта, като се 

цитират името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и наименованието на проекта.                

(3) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на 

действащото общностно и национално законодателство и актовете в областта на 

Структурните фондове на ЕС и правилата на Оперативна програма ”Развитие на 

човешките ресурси” (ОП РЧР). 

(4) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е 

запознат с действащите правила на ОП РЧР.  

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 

двете страни. 

IІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на настоящия договор е ………………лв. 

(словом: ……………….) без ДДС или ……………….. лв. (словом: ……………….) с 

включен ДДС. Отделните елементи на цената са подробно описани в ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от този договор договора. 

(2) Уговорената цена е крайна и не подлежи на корекция за периода на 

изпълнение на Договора, освен в изрично предвидените от закона случай. 

(3) Цената по ал. 1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнението на услугата/доставката, а именно – всички административни разходи за 

изпълнението на работата, офис техника, оборудване и консумативи, софтуер, 

куриерски, пощенски, преводачески и др. подобни услуги, застраховки, данъци, такси и 

т.н.  
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по ал. 1 по банков път, в български лева, 

в срок от 20 (двадесет) работни дни след приемане без забележки на изпълнението на 

съответните дейности и постигнатите резултати, удостоверено със съответните 

констативни протоколи съгласно Раздел VІІ от договора, по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друга такава, за която писмено е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: ……………… 

BIC: ……………….. 

Банка: ……………… 

(5) Заплащането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извърши по следния начин: 

       Плащанията по настоящия договор се осъществяват, в размер на 100% след 

приключване на доставката. Плащанията се извършват въз основа на двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол и на фактура. Плащанeтo се извършва в лева 

по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 15 /петнадесет/ работни дни след 

подписването на приемо-предавателен протокол и представянето на фактура/и. 
 

 (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави плащанията по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

съответния двустранен констативен протокол и издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

фактура. 

(7) Във всички разходооправдателни документи, свързани с изпълнението на 

Договора, задължително трябва да е указано, че разходът се извършва по проект № 

BG051PO001-4.3.05-0034, „проект „Актуализиране на образователния процес в ПТГ 

„Цар Симеон Велики”, град Търговище, в сътрудничество с работодател в 

сферата на ИКТ“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Финансиран 

по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от 

Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнените дейности при 

условията и в сроковете, определени в настоящия договор; 

2. Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената услуга в размера и по 

реда, определени в настоящия договор. 
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Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни задълженията си по договора точно (в количествено, качествено и 

времево отношение), в съответствие с Техническата спецификация, Приложение № 1 и 

Оферта, Приложение № 2 и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията за икономичност, ефикасност, 

прозрачност в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с 

договора/ите по ОП РЧР, съобразно проектното предложение и изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предоставя изискуемите документи и отчети във връзка с 

изискванията на Договор № Д01-4316/13.08.2013г., сключен между МОН и 

Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики” , град Търговище. 

2. Да отстранява за своя сметка посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и 

пропуски в изпълнението. 

3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на 

договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

4. Да обезпечи финансово изпълнението на своите задължения по договора и да 

гарантира, че служителите му получават своето възнаграждение редовно и 

своевременно. 

5. Да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд по време на изпълнението на договора. 

6. Да представя, при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информация за 

хода на изпълнението на договора. 

7. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности 

при изпълнение на дейностите по Договора, които могат да осуетят постигането на 

крайните резултати, както и за мерките които са взети за отстраняването им. 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 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. 

9. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че не е 

свързано лице с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при промяна на това обстоятелство се задължава 

да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този смисъл „Свързани лица“ са: 

а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия 

до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен 

включително; 

б) работодател и работник; 
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в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

г) съдружниците; 

д) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 

издадени с право на глас в дружеството; 

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

з) лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

и) лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото; 

й) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или 

капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, 

различни от обичайните. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или 

непознаване на дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, и на това 

основание да иска изменение или допълнение към същия. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни точно възложените дейности по чл. 

1 от настоящия договор – в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от 

уговореното в условията на настоящия договор, Техническата спецификация, 

Приложение № 1 и Оферта, Приложение № 2. 

2. Да изисква и получава информация за хода на изпълнението на този договор, 

както и да осъществява текущ контрол. 

3. Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез упълномощените от него лица, 

които са задължителни за него, по повод изпълнението на възложените дейности и да 

изисква тяхното доработване, допълване, преработване и др. в случаите, когато същите 

са непълни, не съответстват на изискванията му и не са постигнати резултатите и 

индикаторите за проследяване на изпълнението, съгласно Техническата спецификация. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените дейности по чл. 1, 

ал. 2 от договора, или на част от тях, ако те не съответстват по обем или качество на 

неговите изисквания и не могат да бъдат коригирани според указанията му и 

действащите правила на ОП РЧР. Възложителят има право да не плати разходи на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор, които са недопустими за 

финансиране по Европейския социален фонд и ОП РЧР. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, при 

условията и в сроковете на настоящия договор. 

2. Да приеме изпълнението на Договора, в случай че то отговаря на 

Техническата спецификация.  

3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими 

му за качественото изпълнение на работата. 

4. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за преодоляването на възникнали 

трудности и пречки в хода на работата по изпълнение на предмета на договора, в 

рамките на своите компетенции и възможности. 

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 10 Всички визуализационни материали се приемат по списък изготвен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни 

протоколи. 

Чл.11. За всички дейности, когато е приложимо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

осигурява публичност и информираност по финансирането на този договор, като следва 

условията на Техническата оферта – Приложение № 1. Във всички изготвени 

документи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да използва емблемата на Европейски съюз /ЕС/, 

името и номера на проекта, в рамките на който се изпълнява договора; името и логото 

на ОП РЧР; името и логото на Европейския социален фонд (ЕСФ). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да направи всичко необходимо за оповестяване на факта, че проектът се 

съфинансира от Европейския социален фонд чрез ОП РЧР. Предприетите за тази цел 

мерки трябва да са в съответствие с правилата за информация и публичност, 

предвидени в Регламент на Комисията (EO) № 1828/2006 и част от документацията за 

участие. 

VII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да запазят 

поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали 

за срок не по-малко от три години след приключването на ОП РЧР, в съответствие с 

Регламент на Съвета № 1083/2006 г. Европейската комисия има право на достъп до 
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всички документи, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като спазва същите изисквания 

за поверителност. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

Управляващият орган на ОП РЧР, националните одитиращи органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна 

палата и външните одитори, да публикуват неговото наименование и адрес, 

наименованието и резюме на проекта и размера на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира своето съгласие компетентният орган по 

приходите (по месторегистрацията на бенефициента) да предоставя информация за 

него на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП РЧР и/или Сертифициращия 

орган при поискване. 

(4) Във връзка с изпълнението на договора страните се задължават да спазват 

изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Закона за защита 

на личните данни.  

VIII. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна 

документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, 

използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните 

отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с 

изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да гарантира, че данните, посочени в исканията за 

плащане отговарят на тази счетоводна документация, която ще бъде налична до 

изтичането на сроковете за съхранение на документацията по проекта. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на Управляващия 

орган на ОП РЧР, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, 

включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз, на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на ЕС” (АФКОС), на Европейската комисия, както и на 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи 

проверки за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и 

българското законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази 

данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта. 
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(4) Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на 

проекта, е три години след закриването на оперативната програма или за период от 3 

години след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират 

да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на 

Европейската комисия. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да усвои гаранцията за 

изпълнение по чл.11, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължение по този член 

и/или откаже да възстанови получени суми, заедно със съответната лихва, чието 

връщане е поискано от съответния орган или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последица от 

неизпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Развалянето на договора не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да възстанови получените суми, заедно със 

съответната лихва, следствие от допуснатото нарушение. 

IX. НЕРЕДНОСТИ 

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска нередности при 

изпълнението на договора.  

(2) „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския 

съюз, произтичащо от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има или 

би имало като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, 

като отчете неоправдан разход в общия бюджет. 

(3) В случай на нередност, допусната или извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той 

дължи възстановяването на точния размер на причинената вреда. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възстановяване на неправомерно получени суми, следствие на допусната нередност. 

Ако сумите не бъдат възстановени в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, той има 

право да ги прихване от последващи плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да усвои гаранцията за 

изпълнение по чл. 11, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне нередност и/или откаже да 

възстанови получени суми, заедно със съответната лихва, следствие от допусната 

нередност. Развалянето на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

задължението да възстанови получените суми, заедно със съответната лихва, следствие 

от допусната нередност. 

X. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл.15. (1) При пълно неизпълнение на задължение по договора, удостоверено по 

реда на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.  

(2) При забавено изпълнение на задължение по договора, удостоверено по реда 

на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,1 % от стойността на съответната дейност по договора за всеки просрочен 

ден, но не повече от 10 % от стойността на съответната дейност по договора. 

(3) Сумите на неустойките по ал. 1 и ал. 2 се приспадат от цената на договора. 

Чл.16. В случай на забавяне на което и да е от плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,1 % от стойността на 

плащането, за всеки просрочен ден, до извършване на заплащането, но не повече от 

10% от стойността на съответната дейност по договора.  

Чл.17. (1) 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.  

ХII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 18. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или 

неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в 

това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея, не се прилага за права или задължения на страните, 

които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на 

непреодолимата сила. 

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от 

извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или 

не са били длъжни да предвидят или предотвратят. 

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 

неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя 

е могла да бъде преодоляна. 

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за 

настъпването й, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата 

сила.  
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(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 

непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 

договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като 

цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на 

изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.  

(7) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се 

определят като непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в 5 (пет) 

дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на 

изпълнението на договора. 

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по 

ал.6, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна 

писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на 

изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на 

изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) 

дни. 

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, 

която е дала известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на договора, изправната 

страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на 

договора. 

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението 

си по ал. 5. 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение и 

приемане на договорената работа, съгласно предвидените в настоящия договор 

изисквания. 

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за 

изпълнение. 

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на 

страните, изразено писмено. 

(4) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 

невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от 

страната, която твърди, че такава невъзможност е налице. 
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(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и 

забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото 

прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност с двустранен протокол. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора, ако в резултат 

на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 

задълженията си. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички 

дължими към момента на прекратяване плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което 

страните подписват протокол, в който посочват всички изпълнени дейности до 

момента. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във 

финансирането, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да 

предвиди и предотврати. В този случай той дължи обезщетение за претърпените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ щети от сключването на договора. 

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20 (1) Страните по настоящия договор нямат право да го изменят и 

допълват. 

(2) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат в своята взаимосвързаност, 

като при противоречие се търси действителната обща воля на страните. 

(3) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност 

на други разпоредби или на Договора като цяло. 

(4) Заглавията в Договора са част от него и се вземат предвид при неговото 

тълкуване. 

Чл. 21 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство в Република България. 

Чл. 22 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и 

по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0034 

 „Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа 

гимназия „Цар Симеон Велики” , град Търговище в сътрудничество с работодател 

в сферата на ИКТ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд  

на Европейския съюз 
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Чл. 23 (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението 

на настоящия договор са валидни, ако са подписани от упълномощените лица, 

направени са в писмена форма се доставят по факс, лично на ръка, с куриер или се 

изпращат с препоръчана поща с обратна разписка на следните адреси: 

Адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   Адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Телефон за връзка:    Телефон за връзка: ……………........... 

Моб. тел: 0893 693 293   Моб. тел: ............................................... 

E-mail: vip_sh@abv.bg   E-mail: ................................................... 

Лице за контакти: В. Хараланова  Лице за контакти: ................................ 

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

1. датата на предаването – при ръчно предаване; 

2. датата на пощенското клеймо или на обратната разписка; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс. 

4. датата на получаване на електронно потвърждение за получаване на изпратено 

по електронен път известие или 24 часа след датата на изпращане на електронното 

известие – при изпращане по електронен път. 

Чл. 24. Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, както и техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката, представляват 

неразделна част от настоящия договор. 

Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 

Неразделна част от настоящия договор са следните ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение № 1 – Техническа спесификация 

2. Приложение № 2 – Образец на оферта 

3. Приложение № 3 – Образец на ценова оферта 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  


