
  
 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

№……...…/……2018 г. 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 
 

Днес, ____.____.2018 год. в гр. Банкя, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и Протокол 
от .................. г. от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ............................ г. 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, постъпили за 
участие в обществена поръчка за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ чрез събиране на оферти с 
обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП,  

 
МЕЖДУ: 

 
Наименование Национален център за повишаване 

квалификацията на педагогическите 
специалисти 

седалище: гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" № 7 
ЕИК, Ид № по ДДС  
представлявано от директора  г-жа Лиляна Друмева 
  

 
от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 
 

наименование на дружеството  
с адрес на управление:  
телефон за контакт; факс  
e-mail; интернет адрес  
ЕИК, Ид № по ДДС  
Управител  

 
от друга страна, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  
 

се сключи следният ДОГОВОР: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
срещу възнаграждение услуга с предмет: “Изграждане на информационна система и 
регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти ”, съгласно Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от Договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изгради информационна система с електронни 
регистри за нуждите на Министерство на образованието (Системата), съгласно 
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Изпълнението на услугата включва реализирането най-малко на следните 
дейности: 

1: Изготвяне на системен проект; 
2: Софтуерна разработка; 
3: Внедряване; 
4: Тестване; 
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5: Обучение на потребители на Системата; 
6: Гаранционна поддръжка. 
 

II. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на услугата по чл. 1, ал. 3, т. 1-5  е ………… (………) 

месеца от датата на сключване на Договора. 
(2) Гаранционната поддръжка по чл. 1, ал. 3, т. 6 е за период от ……………. (……….) 

месеца след приемане в експлоатация на Системата, съответно подписване на окончателен 
приемо–предавателен протокол по чл. 25, ал. 4. 

(3) Срокът за обучение на специалисти, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа със 
Системата е ………. (……….) календарни дни, считано от датата на внедряване на 
Системата. 

 
Чл. 3. Изпълнението на Договора се извършва на територията на Република 

България, като готовия продукт следва да бъде представен в Национален център за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя.  
 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 4. (1) Общата стойност за изпълнение на услугата по чл. 1 е в размер на 
………….. (…………………) лева без включен ДДС или …………… 

(…………………) лева с включен ДДС, съгласно ценово предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора. 

(2) Плащанията са четири: едно авансово, две междинни и едно окончателно и се 
извършват, както следва: 

1. Авансово плащане – в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност 
на Договора по чл. 4. Извършва се до 10 дни след сключване на Договора, срещу 
представена гаранция за авансово плащане по чл. 15 и фактура по чл. 5, ал. 1, т. 3. 

2. Първо междинно плащане – в размер на 20 % (двадесет процента) от 
стойността на Договора по чл. 4. Извършва се след приключване на дейността по чл. 1, 
ал. 3, т. 1 и след представяне на първи междинен отчет и неговото одобрение от лицата по 
чл. 23, ал. 1. Отчетът се депозира в деловодството на Национален център за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти и следва да съдържа описание на 
извършените през отчетния период дейности и разходи. Към отчетът се прилага фактура, 
с оглед извършване на първо междинно плащане. 

3. Второ междинно плащане - в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността 
на Договора по чл. 4. Извършва се след приключване дейностите по чл. 1, ал. 3, т. 4 и 
представяне на втори междинен отчет и неговото одобрение от лицата по чл. 23, ал. 1. 
Отчетът се депозира в деловодството на Национален център за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти и следва да съдържа описание на 
извършените през отчетния период дейности и разходи. Към отчетът се прилага фактура, с 
оглед извършване на второ междинно плащане. 

4. Окончателното плащане по Договора се извършва след приключване н а  
дейностите по чл. 1, ал. 3, т. 5 и предаване на окончателен отчет и неговото одобрение от 
лицата по чл. 23, ал. 1. Отчетът се депозира в срок до 10 дни след изтичане на срока 
на Договора и трябва да съдържа обобщена информация за цялостната дейност по 
изпълнението му. Към отчетът се прилага фактура за извършените през последния отчетен 
период разходи, с оглед извършване на окончателно плащане. 

 
Чл. 5. (1) Всяко плащане по Договора се извършва въз основа на следните 

документи: 
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1. отчет за предоставените услуги за съответната дейност, предоставен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (не се отнася за авансовото плащане); 

2. приемо–предавателен протокол за приемане на дейностите/етапите, подписан от 
Страните, след получаване на отчета по т. 1, при съответно спазване на разпоредбите на 
Раздел XII – „Предаване и приемане на изпълнението“ (не се отнася за авансовото 
плащане); 

3. Фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши всяко дължимо плащане с 
изключение на авансовото плащане по чл. 4, ал. 2, т. 1, в срок до 30 (тридесет) дни след 
представяне на документите по ал. 1. 

(3) Фактурата по ал. 1, т. 3 трябва да съдържа следните реквизити: 
1. Период, за които се извършва плащането; 
2. Номер и предмет на Договора; 
3. Вид на извършените работи. 
 
Чл. 6. (1) Всички плащания по Договора се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка:  
BIC:     
IBAN:     
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

 
Чл. 7. (1) Когато за частта от услугите, които се изпълняват 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 
подизпълнителя1. 

(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 
недължими2. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугите, при 
съответно спазване на разпоредбите на Раздел XII – „Предаване и приемане на 
изпълнението“, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 
(петнадесет) 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 отказа3. 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

1. получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Раздел III на 
Договора;  

2. иска и получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията по Договора, както и на всички необходими документи, информация и 

1 Този текст се оставя само в случай, че ще се използва подизпълнител 
2 Този текст се оставя само в случай, че ще се използва подизпълнител. 
3 Този текст се оставя само в случай, че ще се използва подизпълнител. 
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данни, пряко свързани или необходими за изпълнението му; 
3. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и сроковете на 

Договора. 
 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да разработи и внедри Системата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 1 от 

Договора, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сроковете и при останалите условия на Договора; 

2. 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; 

3. да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно извършената работа; 
4. да не разгласява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯИ/или негови клиенти и/или 

други негови съконтрагенти, станала му известна при или по повод изпълнение на 
възложената му с Договора работа; 

5. да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно 
да не я разкрива пред трети лица; 

6. при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да върне или унищожи за негова 
сметка всички документи получени във връзка с извършената работа; 

7. при изпълнение на възложената му с Договора работа, да не нарушава 
авторските и другите сродни права на трети лица и да спазва всички разпоредби на 
действащото българско законодателство във връзка със защита на правата на 
интелектуална собственост на трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че Системата, 
така както е предоставена не накърнява никакви права на интелектуална собственост, 
притежавани от трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че притежава всички 
необходими права на интелектуална собственост или за своя сметка ще осигури 
законосъобразно придобиване на всички права и други съгласия, необходими му за 
изпълнение на предмета на Договора; 

8. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълна документация на български език на 
електронен и хартиен носител за функционалността на Системата, включително 
инструкции за администриране и работа с нея; 

9. да има изградена централизирана система за управление на поддръжката (help 
desk / service desk), в която се регистрират всички заявки, инциденти и проблеми на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Системата трябва да поддържа като минимум следните канали за 
достъп и заявяване на услуги: E-mail; Телефон; Уеб-портал. 

10. да осигури гаранционна поддръжка при условията на Договора; 
11. да предостави на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички програмни 

кодове, включително и изходния код (source code) на Системата, заедно с документация и 
описание на логическите връзки, заложени в него, на електронен носител; 

12. в случай че някой от ключовите експерти се налага да бъде сменен след 
подписване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да го замени с експерт, притежаващ 
професионален опит и квалификация, равностойни на тези на първоначално избраните. 
Новият експерт следва да бъде одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне работа по 
Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всякакви допълнителни разходи, свързани със 
смяната на негов експерт. 

13. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно преди започване на изпълнението на 
Договора за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени 
в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При замяна на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 
срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител се задължава да изпрати 
копие от договора или от допълнителното споразумение на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.; 

14. при сключване на Договора да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на 
персонала си, ангажиран с дейностите по предмета на Договора. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. във всеки момент от изпълнението на Договора, да извършва проверка относно 

качеството, стадия на изпълнение, техническите спецификации и др. на Системата; 
2. във всеки момент от изпълнението на Договора да дава предложения за 

допълнения и изменения с цел оптимизация на Системата, без да изменя предмета на 
Договора; 

3. да прави предложения във връзка с организацията на работния график, в 
случаите, в които за извършването на работата по Договор е необходимо участието на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови служители; 

4. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. 
да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или 
да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без 
с това да пречи на изпълнението; 

5. да усвои представената гаранция за добро изпълнение на Договора в случай на 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 3 дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата 
подизпълнител, да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на 
адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на услугите, когато отговарят на договореното, по 

реда и при условията на Раздел XII; 
2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически изправни устройства и всички 

други материални технически средства, необходими за внедряването на Системата; 
3. да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови служители в офисите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в Раздел III; 
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на 

Договора, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, 
съгласно клаузите на Договора. 

 
VI.АВТОРСКИ ПРАВА И ИЗХОДЕН КОД 

 
Чл. 12. (1) Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на 

Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код. 
(2) Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на 

Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните 
програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и 
базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пълен обем без ограничения в използването, изменението и 
разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му 
права; 
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VII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

 
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка гаранционна поддръжка 

за периода по чл. 2, ал. 2.При необходимост, по време на гаранционния период ще бъдат 
осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и 
ефективното му използване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че настъпят явни отклонения 
от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като 
предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail 
съобщения.  

(3) Приоритетите на проблемите се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост 
от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите 
се определя в зависимост от техния приоритет. 

(4) Минималният обхват на поддръжката трябва да включва: 
1. Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на 

правилното функциониране на системите и модулите; 
2. Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са 

модифицирани или разработени в обхвата на проекта; 
3. Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конфигурация на средата (операционна система, база данни, 
middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в 
конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация; 

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

5. Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните 
администратори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за идентифициране на дефекти или грешки в 
софтуера; 

6. Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при 
установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности,  както и в 
случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките 
на гаранционната поддръжка; 

7. Промяна на конфигурациите за реализирани регистри и АУ, в случай че го 
изисква промяна в нормативната уредба; 

8. По време на гаранционния период на софтуера, всички актуализации при 
наличие на грешки и промени трябва да бъдат доставени в най-кратки срокове. 

(5) Времето за отговор, в случай на заявка за поддръжка при открити проблеми в 
приложния софтуер и срока за отстраняване, в зависимост от нивото на критичност 
(приоритета), са както следва: 

1. Критичен - Системата не функционира – критична функционалност блокира или 
не функционира нормално или има критично отражение върху бизнес операциите на 
потребителите или приложната среда. Време за реакция до 2 часа. Срок за отстраняване на 
инциденти или проблеми до 24 часа или до отстраняване на проблема. 

2. Висок - Системата не функционира пълноценно – има съществено и 
неблагоприятно отражение върху бизнес операциите вследствие на неприемлива 
производителност или генериране на грешни данни. Създаване на сериозен риск от 
възникване на инцидент с критичен приоритет. Време за реакция до 4 часа. Срок за 
отстраняване на инциденти или проблеми до 72 часа. 

3. Среден - Нормалната производителност на системата или модул от нея е 
влошена, но по-голяма част от функционалната ѝ способност е незасегната. Време за 
реакция до 1 работен ден. Срок за отстраняване на инциденти или проблеми до 5 
календарни дни. 

4. Нисък - Налице е малко или незначително отражение върху бизнес операциите. 
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В момента липсва пряко влияние, но не решаването му в определен срок крие 
потенциален риск от възникване на инцидент с по-висок приоритет. Време за реакция до 1 
работен ден. Срок за отстраняване на инциденти или проблеми – в съгласувано между 
Страните време в срок не по-късно от 10 календарни дни. 

(6) Услугите за гаранционна поддръжка трябва да бъдат достъпни в рамките на 
работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – в работни дни, от 9:00 до 17:30 ч. 

 
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод сключването или изпълнението 
на Договора. 

 
IX. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА 

 
Чл. 15. (1) При подписването на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която обезпечава авансово предоставените съгласно чл. 4, 
ал. 2, т. 1 средства, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на Договора по 
чл. 4, ал. 1 с включен ДДС или сумата от ………… (……….) лева. 

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 
изискванията на чл. 16. 

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни 
след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след приключване на 
дейностите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и подписването на приемо- предавателен протокол по чл. 25, 
ал. 2. 

 
X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от Договора 

свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността 
на Договора по чл. 4, ал. 1 без включен ДДС или сумата от ………… (…………) лева. 

 
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документите за внесени гаранции за 

изпълнение на Договора към датата на сключването му. 
 
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от 

следните: 
1. парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. банкова гаранция; 
3. застраховка. 
 
Чл. 19. (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Банка:  
BIC:  
IBAN:  
(2)  Всички  банкови  разходи,  свързани  с  преводите  на  сумата  са  за  сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Чл. 20. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя 

оригинала ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто 
процента) от стойността на гаранцията за изпълнението на Договора и е със срок на 

7  



валидност, срокът му на действие, плюс 30 (тридесет) дни. 
(2) Страните се съгласяват, в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 

съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 
задължения. 

(3) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 
включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на Договора, се обяви в 
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадълженост, или ѝ се отнеме 
лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3- дневен 
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща 
гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
Чл. 21. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на действие на 
Договора, плюс 30 (тридесет) дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като 
трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на Договора и 
не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. 
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора 

на етапи и при условия, както следва: 
1. частично освобождаване в размер на 2 % (два процента) от стойността на 

Договора без включен ДДС в размер на ……… (……………) лева, в срок до 30 (тридесет) 
дни, след приемане на системата и подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 
25, ал. 4, при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили 
условия за задържането им; 

2. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията в размер на 
………. (……………) лева се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след изтичане на 
гаранционната поддръжка, посочена в чл. 2, ал. 2, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, 
или не са настъпили условия за задържането им.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил 
банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да 
представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на 
гаранцията след приспадане на сумата по ал. 1, т. 1. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по 
банков път, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответната част от нея в срока и при 
условията на ал. 1. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито  и да било 
други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под 
която са предоставени. 

(4) Гаранциите не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към задържане на 
гаранциите. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 
изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по Договора от страна 
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на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на Договора  по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от 
гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
неизпълнението. 

(6) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 (десет) дни да я допълни до размера ѝ, уговорен 
в чл. 16, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова 
отговорността си до размера в чл. 16. 

 
XI. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 
 
Чл. 23. (1) Управлението и контролът по изпълнение на Договора се осъществява 

от Комисия по контрола назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Комисията по контрол следва да разгледа два междинни и един окончателен 

отчети за изпълнение на дейността, които следва бъдат официално депозирани в 
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите спецалисти от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с придружително писмо. Всички отчети се представят в 3 
(три) броя хартиени копия и на магнитен носител - на български език. 

 
XII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Чл. 24. (1) Предаването на изпълнението на услугите се документира с отчет и 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 23, ал. 1 и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по 
един за всяка от Страните. 

(2) Комисията по контрол по чл. 23, ал. 1 има право на възражения по изпълнението 
на Договора, които предявява писмено. 

(3) При всяко констатирано непълно или неточно изпълнение комисията за 
управление и контрол по чл. 23, ал. 1 съставя констативен протокол. Протоколът се 
изготвя в 2 (два) екземпляра, като единият се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Чл. 25. (1) Комисията по контрол по чл. 23, ал. 1 има право да: 
1. приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в 

случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от 
изпълнението става безполезен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Приемането на първия междинен отчет по чл. 4, т. 2 се извършва с приемо– 
предавателен протокол, подписан от Страните. В случай че към този момент бъдат 
констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в констативен протокол и се 
определя подходящ срок за отстраняването им. 

(3) Приемането на втория междинен отчет по чл. 4, т. 3 се извършва с приемо– 
предавателен протокол, подписан от Страните. В случай че към този момент бъдат 
констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в констативен протокол и се 
определя подходящ срок за отстраняването им. 

(4) Окончателното приемане на изпълнението на услугите по Договора се 
извършва с подписване на окончателен приемо–предавателен протокол, подписан от 
Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока по чл. 2, ал. 1. В случай че към 
този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в констативен 
протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им и налагането на санкция по 
глава XIII „Отговорност при неизпълнение“. 
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XIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 26. При просрочване изпълнението на задълженията на неизправната Страна по 

Договора, същият дължи на изправната Страна неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло 
и пет процента) от общата стойност на Договора без включен ДДС по чл. 4, ал. 1 за всеки 
ден забава, но не повече от 5 % (пет процента). 

 
Чл. 27. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или 

при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за 
това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение  и да прекрати 
Договора. 

 
Чл. 28. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 3 % (три процента) от общата 
стойност на Договора без включен ДДС по чл. 4, ал. 1. 

 
Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по Договора 

неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

 
Чл. 30. Плащането на неустойките, уговорени в Договора, не ограничава правото 

на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по – голям размер, съгласно приложимото право. 

 
Чл. 31. При непредвидени обстоятелства не се дължи неустойка. 
 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 32. (1) Договорът се прекратява: 
1. с изтичане на срока на Договора по чл. 2 и с изпълнение на всички задължения 

на Страните по него; 
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 2 (два) 
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

3. при прекратяване на юридическото лице – Страна по Договора без 
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 
лице е установено; 

4. при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

5. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
6. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните. 
(2) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата Страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и следващите от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 
подходящия срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
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Страна. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време. 

 
Чл. 33. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 

да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнение и приети по установения ред услуги. 
 

XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
  

Чл. 34. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в Договора, 
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 към него, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на 

Договора. 
  

Чл. 35. 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, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 
чл. 115 от ЗОП. 
  

Чл. 36. 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 Договора, 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. 
  

Чл. 37. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 
задълженията, произтичащи от Договора, без съгласието на другата Страна. Паричните 
вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или 
залагани съгласно приложимото право. 
  

Чл. 38. Договорът 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. 
  

Чл. 39. (1) Никоя от Страните по Договора не отговаря за неизпълнение, причинено 
от непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.Не може да се 
позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване 
на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(2) 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 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в 
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какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 
Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
  

Чл. 40. В случай че някоя от клаузите на Договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 
  

Чл. 41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с Договора се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс или електронна поща. 

(2) За целите на Договора данните и упълномощените лица са както следва:  
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………………….  
Адрес за кореспонденция: …………………………. Тел.: ……………………… 
Факс: …………………………… e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: ………………………………………….  
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………..  
Адрес за кореспонденция: …………………. Тел.: ……………………………….  
Факс: …………………………… e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
(3)За дата на уведомлението се счита датата на: 
1. предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 
4. приемането – при изпращане по факс; 
5. получаване – при изпращане по електронна поща. 
(4)Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по–горе адреси, чрез посочените по – горе средства за комуникация и на 
посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефонни и други 
данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми  другата в писмен вид в срок 
до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по–горе 
адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5)При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление и представителството 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 
  

Чл. 42. Договорът, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи 
или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще 
бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 
Чл. 43. Всички спорове, породени от Договора или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се 
уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се 
отнася за решаване от компетентния български съд. 
  

Чл. 44. Договорът се състои от ……. (………..) страници и е изготвен и подписан в 
3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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 Пр иложения:  
Към Договора се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:  
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение. 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
……………………………………. ……………………….. 
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