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ДОГОВОР 

№ ………………./........................ г. 

 

Днес,………………….. 2021 г. в гр. София, между: 

 

1. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, ЕИК 129010997, 

със седалище и адрес на управление гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 6, 

представлявана от ……………… – главен секретар и определено длъжностно лице по 

чл. 7, ал. 1 от ЗОП със Заповед ………………… на председателя на КПКОНПИ
 
и 

…………………….. – главен счетоводител, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

 

2. …………………, с ЕИК ………………, със седалище и адрес на управление 

…………………………………, представлявано от …………………………, в качеството 

му на ……………………, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки се сключи 

настоящият договор за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията 

и срещу определеното в този договор възнаграждение да извърши дизайн, проектиране, 

разработка, внедряване и техническа поддръжка на специализирана уебстраница 

(подстраница) на български и английски език към официалната интернет страница на 

КПКОНПИ за нуждите на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в 

България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна 

дейност“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов 

механизъм (НФМ) 2014-2021 г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г., изменен с Анекс № 1/04.02.2021 г.  

(2) Настоящият договор се изпълнява при условията, предвидени в него, 

Техническата спецификация (Приложение №1) и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(Приложение №2). При разминаване между условията в настоящия договор и офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обвързващи страните се считат условията на настоящия договор.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши следните дейности: 
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- Проектиране, включително дизайн, разработка и внедряване на специализирана 

уебстраница (подстраница) към официалната интернет страница на КПКОНПИ за 

нуждите на горепосочения проект; 

- Проектиране, разработка и внедряване на административен модул за 

управление на съдържанието; 

- Обучение по администриране; 

- Техническа поддръжка за срока на изпълнение на проекта. 

(4) Подстраницата се изгражда на български език и на английски език, като 

структурата, изискванията за съдържание и функционалните изисквания са подробно 

описани в Техническата спецификация (приложение № 1), неразделна част от този 

договор. 

(5) Съдържанието на български език, както и съответните преводи на английски 

език, се осигуряват от КПКОНПИ. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за 

извършените в изпълнение на настоящия договор дейности, съгласно изискванията на 

Техническата спецификация (Приложение №1) на хартиен и електронен носител. 

Докладът се изготвя и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след внедряване на подстраницата 

и извършване на обучението и преди подписване на протокола по чл. 6, т. 4 от 

настоящия договор, в сградата на КПКОНПИ на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ 

№ 6. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

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

страните.  

(2) Договорът се изпълнява при спазване на следните срокове: 

1. Срок за проектиране, дизайн, разработка, внедряване (тестване и интегриране) 

на специализираната уебстраница (подстраница) и обучение за работа с 

административния модул - до ……………….., считано от датата на влизане в сила на 

договора. 

2. Срок за гаранционна (техническа и системна) поддръжка и отстраняване на 

проблеми – за срока на изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на 

компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на 

активи от престъпна дейност“. 

(3) Дейностите по проектиране, дизайн, разработка, внедряване (тестване и 

интегриране) на специализираната уебстраница (подстраница) и обучение за работа с 

административния модул се изпълняват съгласно представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план-график за изпълнение, съдържащ дефинирани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ етапи и срокове за приключване на всеки етап, включително време за 

одобрение и приемане на етап или дейност от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. План-графикът следва 
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да бъде съобразен със срока по т. 1 и да бъде предаден за преглед и одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни от влизане в сила на договора. 

(4) Срокът по т. 1 не включва времето, през което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 

оказвал съдействие или не е предоставял необходима информация, без наличието на 

които е невъзможно изпълнението.  

(5) Срокът за отстраняване на всички констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

забележки е до 5 (пет) работни дни, освен ако този срок е невъзможен с оглед 

естеството на несъответствието или проблема, в който случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

определя друг разумен срок. Срокът започва да тече от датата на получаване на 

уведомително писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Системната (техническа) поддръжка се извършва в следните срокове: 

- отстраняване на некритичен проблем, при който има забавяне или частична 

загуба на функционалност на сайта – до 12 часа от сигнализиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

- отстраняване на критичен проблем, при който е налице пълно отпадане на 

функционалността и достъпността на подстраницата – до 8 часа от сигнализиране на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3 (1) За изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ размер на 

……………. (словом) лева без ДДС или …………… (словом) лева с включен ДДС. 

(2) Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнението на предмета на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща разходи 

извън договорената обща цена за изпълнение на поръчката. 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 3, ал. 1, както следва: 

1. Плащане в размер на 20% от цената по чл. 3, ал. 1, платимо в срок до 15 

(петнадесет) календарни дни след: 

- подписване на приемо-предавателен протокол за приемане без забележки на 

изработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дизайн на подстраницата; 

- представяне на оригинална фактура на стойност, равна на стойността по т. 1, 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Плащане в размер на 50% от цената по чл. 3, ал. 1, платимо в срок до 15 

(петнадесет) календарни дни след: 

- подписване на приемо-предавателни протоколи за приемане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки на разработената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подстраница за 

нуждите на проекта и интегрирането ѝ към настоящата официална интернет страница 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- представяне на оригинална фактура на стойност, равна на стойността по т. 2, 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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3. Плащане в размер на 30% от цената по чл. 3, ал. 1, платимо в срок до 15 

(петнадесет) календарни дни след: 

- подписване на приемо-предавателен протокол за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

без забележки на дейностите по обучение за администриране и изготвяне и предаване 

на Ръководство на потребителя; 

- представяне на оригинална фактура на стойност, равна на стойността по т. 3, 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

български лева, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание, и по-

специално фактурата следва да съдържа следния текст: „Разходът се извършва по 

проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по 

отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, 

финансиран по Програма „Вътрешни работи” на Норвежки финансов механизъм 

(НФМ) 2014-2021 г.“. 

Чл. 5. (1) Всички плащания по този договор се извършват в български лева по 

банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ………………….. 

BIC ……………………... 

IBAN …………………… 

(2) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по 

сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния 

размер – за погасено. 

 

IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Чл. 6. Изпълнението на настоящия договор се приема на етапи, както следва: 

1. приемане на изпълнението на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

проектиране и изработка на дизайн на подстраницата – извършва се със съставяне на 

двустранен приемо-предавателен протокол, подписан между страните или техни 

упълномощени представители, след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемане на изпълнението на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

разработване на подстраницата на база приетия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дизайн - извършва 

се със съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол, подписан между 

страните или техни упълномощени представители, след преглед и тестване на 

разработката в тестова среда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрението ѝ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. приемане на изпълнението на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

интегриране на подстраницата към официалната интернет страница на КПКОНПИ - 

извършва се със съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол, подписан 
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между страните или техни упълномощени представители, след одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на разработката в тестова среда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до която е 

осигурен достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. приемане на изпълнението на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обучение 

за администриране на подстраницата, изготвяне и предаване на Ръководство на 

потребителя и изготвяне и предаване на доклад за извършените в изпълнение на 

настоящия договор дейности - извършва се със съставяне на двустранен приемо-

предавателен протокол, подписан между страните или техни упълномощени 

представители, след извършване на дейностите без забележки. 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване и/или отстраняване 

на несъответствия и неизправности в изпълнението (негов етап) в определения 

съгласно настоящия договор или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок; 

3. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението (негов етап) до отстраняване на недостатъците в определения съгласно 

настоящия договор или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок; 

4. да откаже да приеме изпълнението (негов етап) при съществени отклонения от 

договореното или в случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не 

могат да бъдат отстранени в рамките на определения срок или резултатът от 

изпълнението (негов етап) става/е станал безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на дейностите, предмет на договора, 

се извършва с подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6, т. 4.  

(3) В случай че към момента на приемане на етап от изпълнението бъдат 

констатирани недостатъци или несъответствия в същото, те се описват в протокол и се 

определя срок за отстраняването им съгласно настоящия договор. 

(4) Скрити недостатъци се отстраняват в рамките на срока за гаранционна 

техническа (системна) поддръжка. 

(5) Всички недостатъци и несъответствия се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

негова сметка. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи услугите, предмет на настоящия договор, в уговорените срокове и 

качество; 

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява точно, добросъвестно, качествено и 

в срок дейностите, включени в предмета на настоящия договор; 
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3. да определи структурата и навигацията на подстраницата, съдържанието на 

информацията, езиците, на които ще бъде представяна, и сроковете за съхранение;  

4. да получи обучение за ползване на административния модул и Ръководство на 

потребителя, съдържащо указания за администриране, публикуване, редактиране и 

поддържане на информацията;  

5. да получи доклад за извършените дейности на хартиен и електронен носител 

съгласно Техническата спецификация (Приложение №1); 

6. да контролира създаването и поддържането на хипервръзки към други 

страници; 

7. да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора, които са 

задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8. да следи за качественото и точно изпълнение на поставената задача; 

9. да изисква текуща информация за хода на работата по възложените дейности; 

10. да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 

качественото изпълнение на настоящия договор; 

11. да поиска преработване и доработване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

допълнително заплащане, когато не са спазени условията на настоящия договор и 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

12. да иска пълно и точно изпълнение на услугите по договора, съответстващо 

на действащите приложими актове, стандарти и добри практики; 

13. да прави възражения по изпълнението, както и да иска отстраняването в 

определения срок на констатирани недостатъци, несъответствия или пропуски; 

14. да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства в значителна 

степен по обхват и качество на изискванията му и не може да бъде преработено; 

15. да иска временно спиране на изпълнението на възложената работа при 

необходимост от време за предоставяне на информация или съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Авторските права върху окончателния резултат и върху създадените по време 

на изпълнението документи, ако възникват такива, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя добросъвестно и своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълна и 

достоверна информация и документи относно всички факти и обстоятелства, свързани с 

изпълнението на предмета на настоящия договор; 

2.  да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

договора; 

3. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ одобрените текстове за публикуване в сайта в 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки конкретен случай срок. Документите и 

съобщенията се предоставят в електронен вид;   

4. след приемането на дизайна и структурата на подстраницата, да предостави на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преводите на документите за чуждоезиковия вариант на 

подстраницата; 

5. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за преодоляването на възникнали трудности и 

пречки в хода на работата по изпълнение на предмета на договора; 

6. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени 

обстоятелства, които могат да доведат до изменение/спиране на изпълнението на 

възложената работа; 

7. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок и по определения начин дължимото 

възнаграждение при пълно и точно изпълнение, съгласно условията на настоящия 

договор; 

8. да извършва необходимите одобрения и приема изпълнението/етап от 

изпълнението, ако то съответства на договореното. 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1.  да получи в срок и по уговорения начин уговореното възнаграждение при пълно 

и точно изпълнение; 

2.  да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими 

му за пълното, точно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора; 

3.  да иска временно спиране на изпълнението на възложената работа при липса на 

съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за точното и 

качественото извършване на дейностите, предмет на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави услугите, предмет на настоящия договор, професионално, 

точно, качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване на 

приложими актове, стандарти и добри практики; 

2. да спазва дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания; 

3. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действащ проект (демо версия) за 

съгласуване и приемане; 

4. да гарантира лицензионната чистота на използваните софтуерни продукти, 

като използва лицензиран софтуер; 

5. да спазва изискванията на дейностите по информация и комуникация по 

НФМ 2014-2021, съгласно Регламента относно изпълнението на Норвежкия финансов 

механизъм 2014-2021 и Анекс 3, неразделна част от него, както и Ръководството за 

комуникация и дизайн, като по време на изпълнението на всички дейности, за които е 

приложимо, да посочва финансовия принос на Норвежкия финансов механизъм 2014-

2021 г. в своите доклади и други документи, свързани с изпълнението на договора, 

както и да помества логото на НФМ 2014 - 2021 г., където е уместно; 

6. да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация 

за извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията 

на общностното и националното законодателство, която да подлежи на точно 
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идентифициране и проверка; 

7. да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на 

извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че 

действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно 

възникнали при изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Необходимите 

документи по отношение на тези записи обхващат всички документи относно приходи 

и разходи, включително графици на работата на експертите, фишове за 

възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.; 

8. при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Програмния 

оператор, на Сертифициращия орган, на Одитиращия орган, да осигури присъствието 

на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на 

документи, свързани с изпълнението на предмета на договора, да представя на 

българските и международни одитиращи органи при поискване доказателства за 

условията, при които се изпълнява този договор. При проверки на място 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигурява пълен достъп до цялата информация, 

документи, лица, места и съоръжения, публични или частни, свързани с процеса на 

сертифициране или верифициране и с обекта на проверката; 

9. да подсигури функционалността на новата подстраница на сървър на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. да съхранява записите и документите за период не по-малко от 5 (пет) 

години след приключването на проекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) 

години след закриването на програмата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че всички 

документи ще бъдат достъпни за Офиса на финансовия механизъм/НМвНР, Офиса на 

генералния одитор на Норвегия, Одитния орган, Националното координационно звено, 

Сертифициращия орган за срок не по-малък от 3 години от датата, на която 

КФМ/НМвНР е одобрил финалния доклад по програмата; 

11. да извърши обучение за използване на административния модул на 

определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица; 

12. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ръководство на потребителя и доклад за 

извършените в изпълнение на настоящия договор дейности; 

13. да предостави сорс код на уебстраницата (подстраницата) и на системата за 

управление на съдържанието;  

14. да осигури гаранционна (техническа, системна) поддръжка за срока на 

изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България 

по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ при 

спазване на изискванията на Техническата спецификация (Приложение №1); 

15. да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да информира последния 

текущо за хода на изпълнението на възложените му дейности; 

16. да приема и разглежда всички указания, констатации и писмени възражения 
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на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определените от него лица относно недостатъци и 

несъответствия, допуснати при изпълнение на услугите; 

17. да отстранява за своя сметка констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и/или отклонения; 

18.  да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 

на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

19. да използва професионален екип от експерти за изпълнение на услугите по 

този договор; 

20. да спазва изискванията за конфиденциалност; 

21. да действа лоялно и безпристрастно, като верен съветник на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с изискванията относно конфликт на интереси и 

кодекс за етично поведение, съгласно Техническата спецификация (Приложение №1), 

както и да спазва подобаваща дискретност; 

22. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на 

интереси и да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности по 

смисъла на чл. 12.2 от Регламента относно изпълнението на НФМ 2014-2021 и измами, 

които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на 

НФМ 2014-2021 и/или националния бюджет, като се задължава да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в двудневен срок при настъпване на съответното обстоятелство; 

23. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на хартиен и електронен носител всички 

материали и документи, които са получени, съставени или изготвени от него във връзка 

с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи по 

едно копие от документите по предходното изречение, ако това би могло да бъде 

необходимо за целите на решаването на спорове и/или за изпълнение на регулаторни и 

вътрешни процедури, като тези копия ще се съхраняват при условията на 

конфиденциалност и за не по-дълго, отколкото е необходимо; 

24. да не възлага една или повече от дейностите, които са включени в предмета 

на договора, на подизпълнител/и. 

  

VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 10. (1) При пълно неизпълнение на услугите, предмет на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от цената с 

ДДС на настоящия договор по чл. 3, ал. 1. За пълно неизпълнение се счита и забава в 

изпълнението, продължила повече от 20 (двадесет) календарни дни.  

(2) При забавено изпълнение на задължението за проектиране, дизайн, 

разработка, внедряване (тестване и интегриране) на специализираната уебстраница 

(подстраница) и обучение за работа с административния модул, предмет на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 1% (един процент) от цената 
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с ДДС на настоящия договор по чл. 3, ал. 1 за всеки ден закъснение, но не повече от 20 

% (двадесет процента) от тази стойност.  

(3) При забавено изпълнение на задължение за плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на забавеното плащане с 

ДДС за всеки ден закъснение, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността 

на забавеното плащане с ДДС. Не се счита за забавено плащане, което не е извършено 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради това, че не са предадени всички необходими документи, 

въз основа на които то може да се извърши съгласно договора, или макар да са 

предадени всички документи те или част от тях са нередовни, съдържат грешки, 

неточности и/или несъответствия. 

(4) При частично изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия 

договор, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за частично изпълнената 

работа в размер на 20% (двадесет процента) от стойността с ДДС на неизпълнената 

част от договора.  

(5) При некачествено изпълнение, освен задължението за отстраняване на 

недостатъците и/или несъответствия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 

5% (пет процента) от стойността с ДДС на некачествено извършените работи. 

(6) При констатирани от компетентен орган нередности от действия или 

бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата до размера на нередността. 

Чл. 11. (1) При забавено изпълнение на задължението за отстраняване на 

несъответствия и/или недостатъци, в предвидените в този договор случаи, освен 

отстраняване на недостатъците/проблемите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в 

размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената с ДДС на настоящия договор по 

чл. 3, ал. 1 за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) от същата. 

Неустойката се дължи за всеки констатиран случай на забавено изпълнение.  

(2) При системно неизпълнение на задълженията в рамките на гаранционната 

техническа поддръжка (под „системно” следва да се разбира 3 и повече от 3 пъти 

пълно неизпълнение) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на 5 % (пет процента) от цената с ДДС на настоящия договор по чл. 3, ал. 1. За пълно 

неизпълнение се счита и забава в изпълнението, продължила повече от 10 (десет) 24-

часови периода на закъснение, считано от часа, в който е започнала забавата. 

Чл. 12. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от 

страните, виновната страна дължи неустойка за разваляне в размер на 20% (двадесет 

процента) от цената с ДДС на настоящия договор по чл. 3, ал. 1. 

Чл. 13. Изплащането на неустойките по горните алинеи не лишава изправната 

страна от правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение за претърпени вреди 

в по-голям размер. 
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Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера на 

начислените неустойки, подлежащи на плащане. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) работни дни от датата на 

получаване на писменото уведомление по ал. 1 от този член да заплати дължимата 

сума. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа и прихваща дължимите неустойки 

по договора от плащането на цената, в случай че не бъдат заплатени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на определения в ал. 2 срок.  

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 15. (1) Действието на настоящия договор се прекратява: 

1. с неговото изпълнение; 

2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора – с писмено 

уведомление; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 – дневно писмено предизвестие; 

4. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отпадане на основанията за изпълнение 

на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които 

същият не е могъл да предвиди или предизвика. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява без предизвестие настоящия договор за 

обществена поръчка в случаите и при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, освен ако е приложим чл. 5, ал. 2 от закона. 

(3) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно и ако една 

част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение. 

Чл. 16. (1) 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 сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 

отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и 

определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, 

когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната страна. 

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 



 
 

Този документ е създаден във връзка с изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по 

отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на 

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, съгласно договор № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г. за безвъзмездна 
финансова помощ 

12 
 

а) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на дейностите, 

предмет на договора, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от влизането му в сила и 

получаване на необходимата информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на работите, предмет на 

договора, за повече от 20 (двадесет) дни; 

в) при пълно неизпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор; 

г) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от изискванията за 

изпълнение на работите, предмет на договора; 

д) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от изискванията 

за качество на работите, предмет на договора, които:  

1. не могат да бъдат отстранени;  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не ги отстрани в определения срок съгласно настоящия 

договор; 

3. поради забавата изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

е) при констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на повече от три случая на 

неспазване на задълженията по гаранционната техническа поддръжка. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно. 

Чл. 17. При разваляне на договора в случаите, предвидени в настоящия раздел, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и предвидената в раздел VI неустойка за разваляне.  

Чл. 18. При прекратяването или развалянето на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да преустанови незабавно достъпа си до файловете на КПКОНПИ, 

предоставени му във връзка с изпълнението на задълженията по договора. 

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Конфиденциалност 

Чл. 19. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, 

станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална 

информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: 

обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 

финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от 

подобен характер, свързани с изпълнението на договора, доколкото е приложимо. Не се 

смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения 

проект (договор), стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на 

придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на 

Конфиденциална информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

договор от която и да е от страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 

компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата страна по договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 

наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация, 

остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

Чл. 20. 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 дейностите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на 

данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Авторски права 

Чл. 21. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за 

авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и 

материали, софтуер, бази данни и всякакви други резултати, елементи или компоненти, 

създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат 

изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора, освен 

ако в закон е предвидено друго. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 

лица не притежават/няма да притежават права върху изготвените работи, документи и 

други резултати от изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско 

право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
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използването на разработки, софтуер, документи или други резултати, съставени при 

изпълнението на този договор, е нарушено авторско право на трето лице, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ, резултат или материал; или 

2. чрез замяната на елемент/компонент/част от него със защитени авторски права 

с друг елемент/компонент/част със същата функция, който не нарушава авторските 

права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото 

лице, чиито права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В 

случай че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 

отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 

изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на 

авторски права на трети лица. 

 

Непреодолима сила 

Чл. 22. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, 

причинено от непреодолима сила. За целите на този договор „непреодолима сила“ има 

значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава 

към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 

сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да 

намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

страна в срок до 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в 

какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението 

на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

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

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

Изменения 

Чл. 23. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията 

и ограниченията на ЗОП. 
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Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 24. В случай че някоя от клаузите на този договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

 

Уведомления 

Чл. 25. (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: 

1.1. Адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „Света Неделя“ №6  

Тел.: ………………….……….. 

Факс: ……………………….…. 

e-mail: ………………….……… 

Лице за контакт: ………….….. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …… 

Тел.: ……………………………. 

Факс: …………………………… 

e-mail: …………………………………………… 

Лице за контакт: ……………….. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощават горепосочените лица 

за приемане на съобщения във връзка с изпълнението на този договор, както и във 

връзка с приемането на изпълнението му, включително с право да подписват 

протоколи, рекламации и други, както и да извършват проверки и контрол по 

изпълнението. За извършването на определени действия във връзка с изпълнението на 

настоящия договор страните могат да упълномощят и други лица, като уведомят 

насрещната страна за лицата и данните за контакт в срок до 3 (три) дни от 

упълномощаването. 

(4) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване от предаващата на приемащата 

страна; 

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

пощата; 

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане 

по куриер; 

4. датата на получаването – при изпращане по факс; 
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5. датата на постъпване на съобщението в информационната система – при 

изпращане по електронна поща.  

(5) 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 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. 

 

Защита на личните данни 

Чл. 26
1
. (1) Страните  се задължават да обработват личните данни, посочени в 

договора или получени при и по повод изпълнението на договора, в съответствие с 

принципите на защита на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на 

личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета и Закона за защита 

на личните данни, в частност чрез: 

 1.1.Ограничаване на обработването на личните данни само до необходимите за 

изпълнението на договора цели; 

 1.2.Обработка на личните данни на компютрите и другите технически носители 

на информация, в съответствие с приетите вътрешни правила от страните, в които се 

регламентират мерките за защита на личните данни при обработка. 

 (2) Страните се задължават: 

 2.1.Да не съхраняват лични данни и да изтриват незабавно личните данни, които 

са ползвали за нуждите на договора, когато вече не са необходими; 

 2.2. Да не обработват лични данни, събирани за едни цели, за други цели, без 

другата страна да е посочила основанието за този вид обработка; 

 2.3. Да не ползват лични данни, когато естеството на лични данни не изисква 

това. 

 (3) Всяка страна има право да изисква от другата да администрира личните 

данни законосъобразно. 

 (4) Страните гарантират, че техните служители, които са оправомощени да 

обработват лични данни, са поели ангажимент за поверителност и конфиденциалност 

на получената информация, вследствие на изпълнението на задълженията си по този 

договор. Страните следва да ограничат достъпа до данните до служителите, имащи 

отношение към сключването и  изпълнените на договора. 

 (5) Страните гарантират, че прилагат подходящи технически и организационни 

мерки за осигуряване на сигурност на личните данни, включително чрез: 

                                                           
1
 Разпоредбата се прилага в случаите на обработване на лични данни. 
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- Псевдонимизация (заличаване на пряката връзка между личните данни и 

направените на тяхна база аналитични изводи); 

 - Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и 

устойчивост на системите и услугите за обработване. 

(6) Страните декларират, че субектите на данни, са дали своето изрично 

съгласие, свързаните с тях лични данни да бъдат обработвани за целите на изпълнение 

на договора, като субектите имат право на достъп  до своите лични данни и коригиране 

на такива данни. 

 (7) Страните се задължават: 

 1. Да възпрепятстват всяко неупълномощено лице да има достъп до компютърни 

системи, обработващи лични данни, и по-специално: 

 1.1. неразрешено четене, копиране, промяна или премахване на носители за 

съхранение; 

1.2. неразрешено въвеждане на данни, както и всяко неразрешено разкриване, 

промяна или изтриване на съхраняваните лични данни; 

 1.3. неразрешено използване на системи за обработка на данни посредством 

средства за предаване на данни; 

 2. Да гарантират, че оправомощените потребители на система за обработка на 

данни имат достъп само до личните данни, за които се отнася тяхното право на достъп; 

 3. Да гарантират, че при предаване на лични данни и транспортиране на 

носители за съхранение данните не могат да се четат, копират или изтриват без 

разрешение. 

 (8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предотвратява всякакъв незаконен или 

случаен достъп до личните данни и всякакво друго незаконно обработване и 

злоупотреба с личните данни и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че 

установи случай на злоупотреба или достъп. 

 (9) Задълженията за опазване на личните данни по този договор не се прилагат 

спрямо лични данни, които са поискани от компетентен държавен орган и за 

предоставянето на които е налице законово изискване. 

 

Приложимо право 

Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 

Разрешаване на спорове 

Чл. 28. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, ще се уреждат между страните чрез 

преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 
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компетентния български съд в гр. София съгласно действащото в Р. България 

законодателство. 

 

Чл. 29. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Техническа спецификация (Приложение № 1) 

2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2). 

 

 

Чл.30. Този договор се състои от …….. (………………..) страници и е изготвен и 

подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

_______________________ 

………………………… 

………………………… 

. 

 

____________________ 

…………………………. 

Главен счетоводител 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

________________________ 

…………………………… 

……………………………. 

 

 

 


