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ВХ. № 01-04-520/16.04.2015 Г. 

 

 

УТВЪРДИЛ:............................................................ 

ДАМЯН ДАМЯНОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”      

   

  

Д  О  К  Л  А  Д 

  

оотт  1166  ааппрриилл  22001155  гг..  

  

от работата на Комисия, назначена със Заповед № 56/15.04.2015 г. на 

изпълнителния директор на БСТ, във връзка с провеждането на процедура на 

договаряне без обявление, открита с Решение № 53/02.05.2015 г. на Изпълнителния 

директор на ДП “Български спортен тотализатор” и на основание на чл. 90, ал. 1, 

т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Надграждане на 

приложен софтуер на съществуваща Централна компютърна система и 

допълнителна доставка на терминални устройства“ 
 

Настоящият Доклад е съставен на основание чл. 92а, ал. 5 ЗОП, като неразделна негова 

част са: 

Приложение № 1 –  Протокол №1 от 15.04.2015 г. от работата на комисията относно 

проверка съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя както и съответствието на подадената оферта с изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поръчката, поставени в Поканата за участие в 

настоящата процедура; 
Приложение № 2 – Протокол № 2 от 16.04.2015 г. от проведени преговори за 

договаряне с Участника Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. 

 

Комисията, назначена със Заповед № 56/15.04.2015 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ, на определената дата – 15.04.2015 г., проведе работата си в съответствие със 

задачите, определени в цитираната заповед и в посочения срок, в следния състав: 

Председател:  

1. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ 

Членове:  

2. Елин Христов – Ръководител отдел СА,  

3. Живко Николов – Ръководител отдел ЦУОТ, 

4. Свилен Петков – Ръководител отдел „Сервиз“,  

5. Рада Гьонова – Директор дирекция ДПОП, 

 

Във връзка с изпратената от Възложителя, на основание чл. 92 ЗОП, писмена Покана с 

изх. № 01-01-695/02.04.2015 г. за участие в договарянето до участника, съгласно 

Решение № 53/02.04.2015 г., в предварително определения срок - до 17:00 ч. на 

14.04.2015 г. беше получена оферта, както следва: 

 

Участник 
Рег. номер 

на офертата 

Час на 

приемане 

Консорциум „Галоа“ ДЗЗД № 02-01-508/14.04.2015 г. 16:25 ч. 
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Работата на Комисията протече при спазване на следния ред: 

 

Получената оферта беше предадена от дирекция „Обща администрация“ на Комисията 

и същата, след подписване на декларации от членовете на комисията по чл. 92а, ал. 1 

вр. чл. 35 ЗОП, бе отворена в 11:30 часа на 15.04.2015 г. Подадената оферта е 

представена в съответствие с изискванията на ЗОП и Поканата за участие в 

договарянето в запечатан, непрозрачен плик и в срока, определен в нея.   

 

1. Проверка за наличието и редовността на представените документи в офертата 

на участника и съответствието им с изискванията посочени в Поканата за участие 

в договаряне, както и за липса на обстоятелствата, посочени в чл. 69, ал. 1 ЗОП: 

 

При прегледа на документите, съдържащи се в офертата на Консорциум „Галоа“ 

ДЗЗД, Комисията констатира, че всички документи, представени от участника са 

налични, редовни и съответстват на изискванията, посочени от Възложителя в 

Поканата за участие в договарянето и същото може да се проведе на първата посочена 

дата – 16.04.2015 г., 10:00 часа. За извършените действия и направени констатации бе 

изготвен Протокол № 1 - неразделна част към настоящия доклад. 

 

2. Провеждане на договаряне с представителя на участника: 

 

В съответствие с изискването на чл. 92а, ал. 2 ЗОП, по време на проведените преговори 

на 16.04.2015 г., постигнатите договорености и уточнения с участника са отразени в 

протокол, двустранно подписан от членовете на Комисията и от упълномощен 

представител на участника. За извършените действия и направени констатации бе 

изготвен Протокол № 2 - неразделна част към настоящия доклад. 

 

В процеса на преговорите:  
Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация и е съгласно 

първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че предложеният от него 

срок за изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Поканата и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията постави на дискутиране направените с първоначалната оферта предложения 

от участника за промени в клаузите на предложения проект на договор, касаещи 

членове: чл. 21, ал. 2, ал. 3, чл. 22, ал. 1, чл. 36, ал. 3, т. 2 и т. 3, ал. 5. След станалите 

обсъждания и изложени от всяка от страните аргументи, се достигна до следното 

съдържание на посочените текстове от договора: 

№

  

п

о 

р

е

д 

Член/

алине

я/ 

точка 

№ 

Първоначален запис 

в проекта на договор 

Предложение за 

промяна 

Текст, относно който е 

постигната договореност 

1. чл. 21, 

ал. 2 

(2) При неспазване 

на срок за 

(2) При неспазване на 

срок за извършване на 

(2) При неспазване на 

срок за извършване на 
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извършване на 

доработките на ЦКС 

и въвеждането й в 

експлоатация, за 

всеки ден забавяне 

след определения 

срок по чл. 6, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

1. в размер на 300 

(триста) лева на ден 

– при закъснение до 

15 календарни дни 

след крайния срок;  

2. в размер на 600 

(шестстотин) лева на 

ден – при 

закъснение, 

продължило след 

изтичане на срока по 

т. 1, но не повече от 

50 % от стойността 

на ЦКС. 

доработките на ЦКС и 

въвеждането й в 

експлоатация, за всеки 

ден забавяне след 

определения срок по 

чл. 6, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. в размер на 300 

(триста) лева на ден – 

при закъснение до 15 

календарни дни 

след крайния срок, но 

не повече от 20 % от 

стойността на ЦКС.; 

2. в размер на 350 

(триста и петдесет) лева 

на ден – при 

закъснение, 

продължило след 

изтичане на срока по т. 

1, но не повече от 20 % 

от стойността на ЦКС. 

доработките на ЦКС и 

въвеждането й в 

експлоатация, за всеки 

ден забавяне след 

определения срок по чл. 

6, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. в размер на 300 (триста) 

лева на ден – при 

закъснение до 15 

календарни дни 

след крайния срок, но не 

повече от 30 % от 

стойността на ЦКС; 

2. в размер на 400 

(четиристотин) лева на 

ден – при закъснение, 

продължило след 

изтичане на срока по т. 1, 

но не повече от 30 % от 

стойността на ЦКС. 

2. чл. 21, 

ал. 3 

(3) При неспазване 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на срока на етап по 

чл. 6, ал. 2 за 

изработване и 

доставка на новите 

терминални 

устройства, за 

първите 10 (десет) 

дни 

закъснение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в 

размер на 300 

(триста) лева за 

всеки ден 

закъснение, а след 

10-я ден – в двоен 

размер за всеки ден 

закъснение, но не 

повече от 50 % от 

стойността на 

терминалните 

устройства. 

(3) При неспазване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

срока на етап по чл. 6, 

ал. 2 за изработване и 

доставка на новите 

терминални устройства, 

за първите 10 (десет) 

дни закъснение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в 

размер на 300 (триста) 

лева за всеки ден 

закъснение, а след 10-я 

ден – в двоен размер за 

всеки ден закъснение, 

но не повече от 20 % от 

стойността на 

терминалните 

устройства. 

(3) При неспазване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на срока 

на етап по чл. 6, ал. 2 за 

изработване и доставка на 

новите терминални 

устройства, за първите 10 

(десет) дни закъснение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 300 

(триста) лева за всеки ден 

закъснение, а след 10-я 

ден – в двоен размер за 

всеки ден закъснение, но 

не повече от 30 % от 

стойността на 

терминалните устройства. 

3. чл. 22, Чл. 22. (1) За други Чл. 22. (1) За други Чл. 22. (1) За други 
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ал. 1 случаи на 

неизпълнение на 

задължение или 

гаранция по 

настоящия договор 

неизправната страна 

дължи на изправната 

неустойка в размер 

на 500 (петстотин) 

лева на ден върху 

стойността на 

неизпълненото в 

срок задължение, но 

не повече от 50 

(петдесет) на сто от 

тази стойност. 

случаи на 

неизпълнение на 

задължение или 

гаранция по 

настоящия договор 

неизправната страна 

дължи на изправната 

неустойка в размер на 

500 (петстотин) лева на 

ден върху стойността 

на неизпълненото в 

срок задължение, но не 

повече от 20 (двадесет) 

на сто от тази стойност. 

случаи на неизпълнение 

на задължение или 

гаранция по 

настоящия договор 

неизправната страна 

дължи на изправната 

неустойка в размер на 500 

(петстотин) лева на ден 

върху стойността на 

неизпълненото в срок 

задължение, но не повече 

от 30 (тридесет) на сто от 

тази стойност. 

4.  чл. 36, 

ал. 3, 

т.2  

(3) 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да 

прекрати 

предсрочно 

договора без 

предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

т. 2. не отстрани в 

срок от 15 дни 

/петнадесет/, 

констатирани 

недостатъци в 

изпълнението; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да прекрати 

предсрочно договора 

без предизвестие, 

когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

 

т. 2. не отстрани в срок 

от 30 дни /тридесет/, 

констатирани 

недостатъци в 

изпълнението; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да прекрати 

предсрочно договора без 

предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

 

т. 2. не отстрани в срок от 

25 дни /двадесет и пет/, 

констатирани 

недостатъци в 

изпълнението; 

5.  чл. 36, 

ал. 3, 

т.3 

т. 3 не изпълни 

точно свое 

задължение по 

договора 

да отпадне Отпада 

6.  чл. 36, 

ал. 5 

(5) При предсрочно 

прекратяване на 

договора по 

причини, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не отговаря, 

страните 

установяват с 

двустранно 

подписан 

споразумителен 

протокол 

извършената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа, която се 

приема от 

(5) При предсрочно 

прекратяване на 

договора по причини, 

за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

отговаря, страните 

установяват с 

двустранно подписан 

споразумителен 

протокол извършената 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа, която се приема 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

постигат съгласие за 

размера на дължимата 

цена, която трябва да е 

(5) При предсрочно 

прекратяване на договора 

по причини, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

отговаря, страните 

установяват с двустранно 

подписан споразумителен 

протокол извършената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, 

която се приема от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а 

размерът на дължимата 

цена, е пропорционален 

на приетото изпълнение и 

съобразно цените на 

дейностите съгласно чл. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

постигат съгласие за 

размера на 

дължимата цена, 

която трябва да е 

пропорционална на 

изпълнението и 

съобразно цените на 

дейностите съгласно 

чл. 2, ал. 1, както и 

за срока и начина на 

нейното заплащане. 

В случай на отказ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

подпише 

споразумителния 

протокол, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

съставя едностранен 

констативен 

протокол по 

смисъла на 

предходното 

изречение, който ще 

се счита за акт за 

прекратяване на 

договора, и 

уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

пропорционална на 

изпълнението и 

съобразно цените на 

дейностите съгласно 

чл. 2, ал. 1, както и за 

срока и начина на 

нейното заплащане.  

2, ал. 1, като срока и 

начина на нейното 

заплащане се уточнява в 

този протокол. 

 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 

включени в него. 

Представителят на участника заяви, че предложените от него единични и обща цена  

реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката, като напълно съответстват на прогнозните стойности на поръчката и 

отделните дейности, като дори общото ценово предложение е с 20 000 /двадесет 

хиляди/ лева по-ниско от посочената от възложителя прогнозна стойност. В духа на 

добрите търговски взаимоотношения между страните и при условията на максимално 

оптимизиране на възможното изпълнение на дейностите, представителят на участника 

заяви, че извършва намаление на предложените си единични цени както следва:      

Приложни софтуери ЦКС: 

1.1. Приложен софтуер „Мелиора БСТ 1.1“: 493 100 (словом: четиристотин 

деветдесет и три хиляди и сто) лева, без ДДС 

1.2. Приложен софтуер „Мелиора УЕБ 3.2“: 141 500 (словом: сто четиридесет и 

една хиляди и петстотин) лева, без ДДС 

 

След извършеното договаряне, окончателната обща цена за пълното и точно изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка „Надграждане на приложен софтуер на съществуваща 
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Централна компютърна система и допълнителна доставка на терминални устройства“ е в 

размер на 860 000 (осемстотин и шестдесет хиляди) лева без ДДС. 

 

Във връзка с гореизложеното и  на основание чл. 92а, ал.5, т.1 и ал.6  ЗОП, Комисията, 

с настоящия доклад, предлага на Възложителя да определи за изпълнител на 

обществената поръчка участника Консорциум „Галоа“ ДЗЗД и да бъде сключен 

договор с единствения участник Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. 

 

Настоящият Доклад, Протокол № 1 от 15.04.2015 г., Протокол № 2 от 16.04.2015 г., 

Оферта вх. № 02-01-508 от 14.04.2015 г., както и всички документи във връзка с 

обществената поръчка, се предават на Възложителя на 16.04.2015 г. 

 

Настоящият Доклад, състоящ се от общо 6 страници се подписа от членовете на 

Комисията без забележки и изразени особени мнения, както следва: 

 

1. Веселин Кюркчиев -  

2. Елин Христов - 

3. Живко Николов - 

4. Свилен Петков - 

5. Рада Гьонова - 

 



ПРОТОКОЛ № 1 

 

Комисия, назначена със Заповед № 56/15.04.2015 г., във връзка с провеждането на 

процедура на договаряне без обявление, открита с Решение № 53/02.04.2015 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ  и на основание на чл. 90, ал. 1, т. 9 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Надграждане на приложен софтуер на 

съществуваща Централна компютърна система и допълнителна доставка на терминални 

устройства“  
В състав: 

Председател:  

1. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ 

Членове:  

2. Елин Христов – Ръководител отдел СА,  

3. Живко Николов – Ръководител отдел ЦУОТ, 

4. Свилен Петков – Ръководител отдел „Сервиз“,  

5. Рада Гьонова – Директор дирекция ДПОП, 

 

се събра на 15.04.2015 г.  в 11.30 часа да провери съответствие на участника, поканен за 

участие в процедурата и подал оферта за това, с изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя както и съответствието на подадената оферта с изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поръчката, поставени в Поканата за участие и състави 

настоящия протокол. 

Комисията констатира, че Участникът Консорциум „Галоа“ ДЗЗД е представил 

първоначална оферта с рег. № 02-01-508/14.04.2015 г. Офертата е подадена в посочения 

в Поканата за участие  срок. 

 

Офертата на участника съдържа всички изискуеми от Закона за обществените поръчки 

документи и посочените такива в поканата за участие, а именно: 

1. Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписано от 

представляващия участника и съдържащо данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 

ЗОП. 

2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (оригинал, 

съобразно приложения образец), подписано от представляващия участника. 

3. Заверени за вярност с оригинала копие на Договор за създаване на обединение 

съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и копие на Допълнително 

споразумение към договора, подписан от лицата включени в обединението – в 

съответствие с поставените изисквания. 

4. Оригинал на пълномощно от съдружниците в дружеството на участника, с което 

упълномощават представляващия Консорциум „Галоа“ ДЗЗД. 

5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписана от представляващия участника. 

6. Заверено за вярност с оригинала копие на Удостоверение от Регистър Булстат. 

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо срок за 

изпълнение, ведно с приложения – оригинал, съгласно приложения образец, подписано 

от представляващия. 

8. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, съгласно приложения 

образец, подписано от представляващия. 

 

 



Предвид гореизложеното  комисията констатира, че няма липсващи документи или 

нередовности в офертата на участника, като Комисията ще проведе договарянето в 

указаните в т. 18 от Поканата за участие ден, срок и място – 16.04.2015 г.; 10:00 часа; гр. 

София – 1618; ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – ЦУ на БСТ.  

   

 

1. Веселин Кюркчиев 

 

2. Елин Христов 

 

3. Живко Николов 

 

4. Свилен Петков 

 

5. Рада Гьонова 



ПРОТОКОЛ №2 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

  

 

Предмет на поръчката: 

„Надграждане на приложен софтуер на съществуваща 

Централна компютърна система и допълнителна 

доставка на терминални устройства“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговорите 

Централно управление на БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, 16.04.2015 г., 10:00 часа 

Преговорите се 

извършват между: 

 

Възложител: ДП  „Български спортен тотализатор” 

 

Участник: Консорциум „Галоа“ ДЗЗД  

 

Представители от страна 

на Консорциум „Галоа” 

ДЗЗД  

Виктор Стефанов – представляващ Консорциум 

„Галоа“ ДЗЗД, съгласно договор за създаване на 

обединението, допълнително споразумение към него и 

приложено Пълномощно 

Представители от страна 

на Възложителя: 

Комисия, назначена със заповед № 56/15.04.2015г., в 

състав: Веселин Кюркчиев, Елин Христов, Живко 

Николов, Свилен Петков, Рада Гьонова 

 

В процеса на преговорите се дискутираха:  
1. Предложението за изпълнение на поръчката; 

2. Срока на изпълнение на поръчката; 

3. Клаузите на проектодоговора. 

4. Предложените Обща и единични цени за изпълнение на  дейностите, 

както и начин на плащане; 
 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация и е съгласно първоначалната 

му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че предложеният от него срок 
за изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията постави на дискутиране направените с първоначалната оферта предложения от 

участника за промени в клаузите на предложения проект на договор, касаещи членове: чл. 
21, ал. 2, ал. 3, чл. 22, ал. 1, чл. 36, ал. 3, т. 2 и т. 3, ал. 5. След станалите обсъждания и 
изложени от всяка от страните аргументи, се достигна до следното съдържание на 

посочените текстове от договора: 

 

№

  

п

о 

р

е

Член/

алине

я/ 

точка 

№ 

Първоначален запис 

в проекта на договор 

Предложение за 

промяна 

Текст, относно който е 

постигната договореност 



д 

1. чл. 21, 

ал. 2 

(2) При неспазване 

на срок за 

извършване на 

доработките на ЦКС 

и въвеждането й в 

експлоатация, за 

всеки ден забавяне 

след определения 

срок по чл. 6, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

1. в размер на 300 

(триста) лева на ден 

– при закъснение до 

15 календарни дни 

след крайния срок;  

2. в размер на 600 

(шестстотин) лева 

на ден – при 

закъснение, 

продължило след 

изтичане на срока по 

т. 1, но не повече от 

50 % от стойността 

на ЦКС. 

(2) При неспазване на 

срок за извършване на 

доработките на ЦКС и 

въвеждането й в 

експлоатация, за всеки 

ден забавяне след 

определения срок по 

чл. 6, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. в размер на 300 

(триста) лева на ден – 

при закъснение до 15 

календарни дни 

след крайния срок, но 

не повече от 20 % от 

стойността на ЦКС.; 

2. в размер на 350 

(триста и петдесет) лева 

на ден – при 

закъснение, 

продължило след 

изтичане на срока по т. 

1, но не повече от 20 % 

от стойността на ЦКС. 

(2) При неспазване на 

срок за извършване на 

доработките на ЦКС и 

въвеждането й в 

експлоатация, за всеки 

ден забавяне след 

определения срок по чл. 

6, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. в размер на 300 (триста) 

лева на ден – при 

закъснение до 15 

календарни дни 

след крайния срок, но не 

повече от 30 % от 

стойността на ЦКС; 

2. в размер на 400 

(четиристотин) лева на 

ден – при закъснение, 

продължило след 

изтичане на срока по т. 1, 

но не повече от 30 % от 

стойността на ЦКС. 

2. чл. 21, 

ал. 3 

(3) При неспазване 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на срока на етап по 

чл. 6, ал. 2 за 

изработване и 

доставка на новите 

терминални 

устройства, за 

първите 10 (десет) 

дни 

закъснение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в 

размер на 300 

(триста) лева за 

всеки ден 

закъснение, а след 

10-я ден – в двоен 

размер за всеки ден 

(3) При неспазване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

срока на етап по чл. 6, 

ал. 2 за изработване и 

доставка на новите 

терминални устройства, 

за първите 10 (десет) 

дни закъснение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в 

размер на 300 (триста) 

лева за всеки ден 

закъснение, а след 10-я 

ден – в двоен размер за 

всеки ден закъснение, 

но не повече от 20 % от 

стойността на 

терминалните 

устройства. 

(3) При неспазване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на срока 

на етап по чл. 6, ал. 2 за 

изработване и доставка на 

новите терминални 

устройства, за първите 10 

(десет) дни закъснение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 300 

(триста) лева за всеки ден 

закъснение, а след 10-я 

ден – в двоен размер за 

всеки ден закъснение, но 

не повече от 30 % от 

стойността на 

терминалните устройства. 



закъснение, но не 

повече от 50 % от 

стойността на 

терминалните 

устройства. 

3. чл. 22, 

ал. 1 

Чл. 22. (1) За други 

случаи на 

неизпълнение на 

задължение или 

гаранция по 

настоящия договор 

неизправната страна 

дължи на изправната 

неустойка в размер 

на 500 (петстотин) 

лева на ден върху 

стойността на 

неизпълненото в 

срок задължение, но 

не повече от 50 

(петдесет) на сто от 

тази стойност. 

Чл. 22. (1) За други 

случаи на 

неизпълнение на 

задължение или 

гаранция по 

настоящия договор 

неизправната страна 

дължи на изправната 

неустойка в размер на 

500 (петстотин) лева на 

ден върху стойността 

на неизпълненото в 

срок задължение, но не 

повече от 20 (двадесет) 

на сто от тази стойност. 

Чл. 22. (1) За други 

случаи на неизпълнение 

на задължение или 

гаранция по 

настоящия договор 

неизправната страна 

дължи на изправната 

неустойка в размер на 500 

(петстотин) лева на ден 

върху стойността на 

неизпълненото в срок 

задължение, но не повече 

от 30 (тридесет) на сто от 

тази стойност. 

4.  чл. 36, 

ал. 3, 

т.2  

(3) 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да 

прекрати 

предсрочно 

договора без 

предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

т. 2. не отстрани в 

срок от 15 дни 

/петнадесет/, 

констатирани 

недостатъци в 

изпълнението; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да прекрати 

предсрочно договора 

без предизвестие, 

когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

 

т. 2. не отстрани в срок 

от 30 дни /тридесет/, 

констатирани 

недостатъци в 

изпълнението; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да прекрати 

предсрочно договора без 

предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

 

т. 2. не отстрани в срок от 

25 дни /двадесет и пет/, 

констатирани 

недостатъци в 

изпълнението; 

5.  чл. 36, 

ал. 3, 

т.3 

т. 3 не изпълни 

точно свое 

задължение по 

договора 

да отпадне Отпада 

6.  чл. 36, 

ал. 5 

(5) При предсрочно 

прекратяване на 

договора по 

причини, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не отговаря, 

страните 

установяват с 

(5) При предсрочно 

прекратяване на 

договора по причини, 

за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

отговаря, страните 

установяват с 

двустранно подписан 

(5) При предсрочно 

прекратяване на договора 

по причини, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

отговаря, страните 

установяват с двустранно 

подписан споразумителен 

протокол извършената от 



двустранно 

подписан 

споразумителен 

протокол 

извършената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа, която се 

приема от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

постигат съгласие за 

размера на 

дължимата цена, 

която трябва да е 

пропорционална на 

изпълнението и 

съобразно цените на 

дейностите съгласно 

чл. 2, ал. 1, както и 

за срока и начина на 

нейното заплащане. 

В случай на отказ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

подпише 

споразумителния 

протокол, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

съставя едностранен 

констативен 

протокол по 

смисъла на 

предходното 

изречение, който ще 

се счита за акт за 

прекратяване на 

договора, и 

уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

споразумителен 

протокол извършената 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работа, която се приема 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

постигат съгласие за 

размера на дължимата 

цена, която трябва да е 

пропорционална на 

изпълнението и 

съобразно цените на 

дейностите съгласно 

чл. 2, ал. 1, както и за 

срока и начина на 

нейното заплащане.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, 

която се приема от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а 

размерът на дължимата 

цена, е пропорционален 

на приетото изпълнение и 

съобразно цените на 

дейностите съгласно чл. 

2, ал. 1, като срока и 

начина на нейното 

заплащане се уточнява в 

този протокол. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира предложената 

от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, включени в него. 

Представителят на участника заяви, че предложените от него единични и обща цена  

реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 
поръчката, като напълно съответстват на прогнозните стойности на поръчката и отделните 

дейности, като дори общото ценово предложение е с 20 000 /двадесет хиляди/ лева по-
ниско от посочената от възложителя прогнозна стойност. В духа на добрите търговски 
взаимоотношения между страните и при условията на максимално оптимизиране на 

възможното изпълнение на дейностите, представителят на участника заяви, че извършва 
намаление на предложените си единични цени както следва:      

Приложни софтуери ЦКС: 



1.1. Приложен софтуер „Мелиора БСТ 1.1“: 493 100 (словом: четиристотин 

деветдесет и три хиляди и сто) лева, без ДДС 

1.2. Приложен софтуер „Мелиора УЕБ 3.2“: 141 500 (словом: сто 

четиридесет и една хиляди и петстотин) лева, без ДДС 

 

След извършеното договаряне, окончателната обща цена за пълното и точно изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка „Надграждане на приложен софтуер на съществуваща 

Централна компютърна система и допълнителна доставка на терминални устройства“ е в 

размер на 860 000 (осемстотин и шестдесет хиляди) лева без ДДС. 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 16.04.2015 г. от 10.00 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – Консорциум 

„Галоа“ ДЗЗД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                    За УЧАСТНИКА: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Веселин Кюркчиев      Виктор Стефанов 

2. Елин Христов 

3. Живко Николов 

4. Свилен Петков 

5. Рада Гьонова 


