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Приложение № 15 
  ДОГОВОР  № 12-_____/____.____.2018 г.    

Днес, ____.____.2018 г., в гр. София между: 
 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с юридически адрес: 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3; ЕИК 000695324, представлявано от 
министъра на отбраната Красимир Дончев Каракачанов, наричано по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и 
„……………..………….……..” ……….., 
със седалище и адрес на управление: гр. ………………..……, пощ. код ……, 

бул./ул. „…………………………………..” № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. ..…; 
адрес за кореспонденция: гр. …………….……………..……., пощ. код …….…, 

бул./ул. „…………………………………..” № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. ..…; 
ЕИК ……..………, тел: …………..….., факс: ……..……….., e-mail: ……….……………….. 
представлявано от ……………….………..…………………………………… – в качеството 
на [длъжности на лицето, представляващо изпълнителя], наричан по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

въз основа на проведена обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП, публикувана 
Обява за събиране на оферти в профила на купувача на сайта на Министерството на 
отбраната, в изпълнение на утвърден от Възложителя Протокол № …………../__.__.2018 г. 
и на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор 
(„Договора/Договорът“) за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и 

проведе „Национална информационно-рекламна кампания за популяризирането на 
доброволната военна служба“, срещу възнаграждение и при условията на този Договор. 

(2) Информационно-рекламната кампания включва всички услуги съгласно 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Концепцията и Методологията за 
изпълнение на дейностите (Приложение № 1 към Договора), в съответствие с Техническа 
спецификация № ТС С 94.3095.18. 

 Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите в съответствие с 
изискванията на договора, Техническото предложение (Приложение № 1), Ценовото 
предложение (Приложение № 2) и Техническата спецификация № ТС С 94.3095.18 
(Приложение № 3), представляващи неразделна част от Договора. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок 3 (три) 

месеца, считано от датата на сключването му. 
 Чл. 4. (1) Конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности се определят 

в план-график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 
съответствие с Техническото предложение – Приложение № 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да представи окончателен план-график на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение. След 
одобрението план-графикът става Приложение № 4 и неразделна част от Договора. 
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(2) Сроковете за изпълнение на отделните дейности, са както детайлно са посочени 
в Техническото предложение – Приложение № 1. 

 Чл. 5. Местата на изпълнение на Договора: на територията на Република България, 
посочени в Приложение № 4 (план-график), неразделна част от настоящия договор. 

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  
Чл. 6. (1) За предоставянето на Услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……… (…………………………) лева без ДДС 
и ……… (…………) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на 
Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо 
Приложение № 2. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е 
други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не 
подлежи на промяна. 

 Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок 
до 30 (тридесет) дни след получаването на следните документи: 

1. фактура (оригинал), издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугата.  
 Чл. 8. Плащането по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Банка: ……………………………….; 
BIC: ……………………………….; 
IBAN: ………………………………. . 
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Чл. 9. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя като гаранция 

за изпълнение на задълженията по него парична сума/банкова гаранция (неотменяема, 
безусловна)/застрахователна полица (обезпечаваща изпълнението чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) в размер на [……… (……………………)] лева, 
представляваща 5% (пет процента) от общата стойност без ДДС по чл. 6, ал. 1 от 
настоящия договор. 

(2) Паричната сума се внася по сметка на дирекция "Финанси" − МО в Българска 
Народна Банка IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01. 

Забележка: Приложимо, когато гаранцията е под формата на парична сума. 
 (3) Гаранцията служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  
(4) Върху посочената гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него.  
(5) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1. Банковата гаранция трябва да отговаря на следните изисквания: 
а. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция (във форма, предварително 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор; 
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б. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 

(тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по 
Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава 
или се издава нова. 

2. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Забележка: Задължително следва да са спазени изискванията на Приложение № 6 към Договора 
по отношение на застрахователната полица. 
 Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) календарни дни след приключване на изпълнението на Договора и 
окончателно приемане на Услугите, в пълен размер, ако липсват основания за 
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8 от Договора;  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане с писмо 
до банката, изготвила гаранцията; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 
лице или изпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение 
на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

 Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от 
своите задължения по Договора, както и в случаите на частично или пълно неизпълнение, 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай 
на неизпълнение.  

 Чл. 12. 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 10 
(десет) дни след Датата на влизането му в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 
това основание;  

2. при пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя и разваляне на Договора от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание (в т.ч. когато Услугите не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);  

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

 Чл. 13. 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 лишава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото му да търси обезщетение над размера на гаранцията. 
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Чл. 14. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) 
работни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 
застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията 
за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Договора. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: (1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената услуга при условията и 

сроковете, определени в настоящия договор. 
(2) Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената услуга в размера, 

срока и по реда, определени в настоящия договор. 
 Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: (1) Да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорения срок и качествено, в съответствие с Техническо предложение (Приложение 
№ 1) и Техническа спецификация № ТС С 94.3095.18 (Приложение № 3) и да упражнява 
всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетните (доказателствени) материали за 
изпълнението на услугата. 

(3) Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 
хода на изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им.  

(4) Да представя информация за хода на изпълнението на договора на всеки етап 
от изпълнението му съобразно одобрения план-график. 

(5) Да не разгласява информация, получена при и по повод извършване на 
Услугите, предмет на този Договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 1. да изисква и да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в уговорения срок да изпълни 

Услугите, без недостатъци и отклонения от уговореното в условията на настоящия 
договор и Техническото предложение (Приложение № 1);  

2. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
3. 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; 

4. да изисква, по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
изготвения от него отчет и доказателствени материали или съответна част от тях; 

5. да поиска преработване и/или допълване на отчета и/или доказателствените 
материали, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното 
в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от 
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от 
Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 3 от 
Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, 
те се описват в Констативен протокол  по чл. 19, ал. 6 от Договора и се определя 
подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 20 от 
Договора. 
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Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 1. да приеме изпълнението на Услугите от отчета с доказателствените материали, 
когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор; 

3. да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез определеното от него лице за 
контакт, по повод изпълнението на дейностите по договора и да изисква доработване, 
допълване, преработване и др. в случаите, когато същото е непълно, не съответства на 
изискванията му и не са постигнати резултатите и индикаторите за проследяване на 
изпълнението; 

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

5. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, 
съгласно клаузите на чл. 10 от Договора; 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
Чл. 19. (1) В срок до 10 (десет) дни след приключване на срока за изпълнение на 

дейността, съгласно договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи на Комисията по 
ал. 2 писмен отчет за извършените дейности и представи доказателствени материали 
(снимки, списъци с участниците в събитията и др.) за изпълнението на услугата. 

(2) Оценката на съответствието на изпълнението на услугата с изискванията на 
договора се извършва от Комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се сформира от директора на 
дирекция „Връзки с обществеността”, с участието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Дирекция „Връзки с обществеността” е представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
относно контрола и изпълнението на договора и всички дейности, свързани с това, 
включително подписване на приемо-предавателен протокол, одобряване на план-график и 
т.н. 

(4) При констатирано съответствие, Комисията изготвя Протокол за приемане на 
услугата. 

(5) Въз основа на протокола по ал. 3, се изготвя протокол за приемане и предаване, 
който се подписва от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два 
оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен 
протокол“). 

(6) При констатиране на несъответствие, Комисията по ал. 2 изготвя Констативен 
протокол с посочени указания за изпълнение. 
 VII. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при неизпълнение на някоя от 
договорените дейности по услугата в размер на 1% (едно на сто) за всеки просрочен ден, 
но не повече от 20% (двадесет на сто) от общата стойност на договора без ДДС, посочена 
в чл. 6. Неустойката се превежда в 7 (седем) дневен срок от констатиране на описаните по-
горе хипотези. Възложителят изисква плащане на дължимата неустойка посредством 
уведомително писмо. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) от стойността 
на договорените дейности за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в срок 
предвиденото в договора, но не повече от 20% (двадесет на сто) от общата стойност на 
договора без ДДС. 

 Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка при забава на плащането на Цената в 
размер на законната лихва, след изтичане на срока по чл. 7 от договора. 

 Чл. 22. Изплащането на неустойката по този договор не лишава изправната страна 
по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.  



 Стр. 6 от 10 

 VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 23. (1) Договорът се прекратява: 
1. с изпълнението на всички задължения на Страните по него и подписването на 

окончателен приемо-предавателен протокол;  
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните;  
3. при прекратяване на юридическо лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без правоприемство. 
(2) Договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмено и подписано от тях; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 

спецификация и Техническото предложение, установено от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 24. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 14-дневно писмено предизвестие без 
същият да дължи обезщетение и/или неустойка. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
заплащане на заявените от него (при условията на настоящия договор условия) и 
изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети до момента дейности по договора. 

 Чл. 25. Настоящият договор се прекратява без предизвестие на основание чл. 5 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), когато се установи забраната по 
чл. 3 или е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС въз основа на 
неверни данни. 

 Чл. 26. (1) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 
(десет) дни, считано от Датата на влизане в сила на договора; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е преустановил изпълнението на Услугите за повече от 
14 (четиринадесет) дни; 

(2) 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. 
 IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 
всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора.  

 Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва информация, станала му 
известна при или по повод изпълнение задълженията си по настоящия договор, с цел да 
облагодетелства себе си или трети лица.  

 Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица, различни от свързаните с услугата. 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 30. (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) 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 
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до 7 (седем) 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. Настъпването на 
форсмажорни обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен 
държавен орган. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните 
с тях насрещни задължения се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с 
насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са 
възпрепятствани от непреодолимата сила. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 

непреодолима сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; 

или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 
(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 31. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: ………………………… - от дирекция „Връзки с обществеността“ – 

представител на Възложителя. 
 2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: …………………. 
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
 (3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 
за контакт. 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл. 32. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.  
 Чл. 33. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 
 Чл. 34. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

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

 Чл. 35. Този Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 
един за всяка от Страните. 
 Чл. 36. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения: 

Приложение № 1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Концепцията и 
Методологията за изпълнение на дейностите (представени в офертата на Изпълнителя); 

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 – Техническа спецификация; 
Приложение № 4 – План-график за изпълнението (изготвен от Изпълнителя и 

одобрен от Възложителя); 
Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение. 
Приложение № 6 – „Изисквания и условия към гаранции за изпълнение под форма 

на застраховка“. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА    УПРАВИТЕЛ НА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    „………………………….……….“….. 
        ГР.   
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ  /                                                 /  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„ФИНАНСИ”-МО  

ТОДОР ГЕЛЕВ 
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Приложение № 6 
към Договор № УД 12-____/____.___.2018 г.  

 
 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОД ФОРМА НА ЗАСТРАХОВКА  

1. Изисквания при гаранция за изпълнение на договора под формата на 
застраховка. 

 
1.1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в 

оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, 
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната 
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко 
екземпляра от нея със статут на оригинали.  

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 
1.2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 

от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 
1.3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по 
договора за доставка).  

1.4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен 
размер.  

1.5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати 
на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и 
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната 
полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно 
Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че 
изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или 
изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо от евентуални възражения на 
изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа 
на който Застрахователят ще изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви 
и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към 
Изпълнителя.  

1.6. Във връзка с изпълнението на договора чрез първа доставка и следващи 
доставки по писмени заявки в зависимост от потребностите размерът на 
застрахователната сума, посочен в застрахователната полица ще се редуцира 
пропорционално в съответствие с общата стойност на извършените по тях доставки. 
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено 
подписано и подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.  

1.7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е 
длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и 
ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на 
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застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица 
остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да 
влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като 
всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

1.8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 
1.9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента 

да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 
1.10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието 

по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от 
следните обстоятелства: 

1.10.1. Изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към 
нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

1.10.2. Връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

1.11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими 
документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана 
информация или друга информация, която е защитена със закон. 

1.12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди 
приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

 


