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ДОГОВОР 

 

Днес, 15.09.2017 г., в гр. София, между: 

 

Държавно предприятие „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, със седалище и 

адрес на управление в гр. София 1618, ул. „Хайдушко изворче” № 28, представлявано от 

Д.Д.  
Заличен на осн. чл. 2 

ЗЗЛД 

 Изпълнителен директор и С. Н.   
Заличен на осн. чл. 2 

ЗЗЛД 

– Главен счетоводител, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ или „БСТ” – от една страна  

и  

„ЦЦС Консултинг“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията 

с ЕИК 175201662, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, ул. „Порто 

Лагос“ No 7-9 представлявано от Николай Варадинов Илиев - управител, наричан по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

на основание чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи 

настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу заплащане 

на възнаграждение, да предостави следните услуги: 

1. изготвяне на пълен комплект документация за провеждане на открита процедура по 

реда на чл. 18, ал. 1, т. 1във вр. чл. 74 ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с 

наименование: „Пълно рекламно обслужване”, като техническата спецификация бъде 

разработена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база предоставеният й анализ на медийния пазар от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. подготовка на проект на писмени разяснения при евентуални въпроси или 

предложения за промени по чл. 33, ал. 1 ЗОП от потенциални участници по отношение 

на изготвената документация и на условията за обществената поръчка. 

3.отстраняване на констатирани несъответствия по изготвената документация. 

(2) Изготвената документация трябва да отговаря на изискванията на ЗОП и ППЗОП и да 

включва като минимум следните документи:   

а/ проект на Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка 

съгласно образеца на АОП;  

б/ проект на Обявление за възлагане на обществената поръчка съгласно образеца на 

АОП;  

в/ Пълното описание на обекта и предмета на поръчката, включително на обособените 

позиции, ако такива бъдат предвидени или мотиви за неразделяне на поръчката на 

обособени позиции; особености /опции, допълнително възлагане, др./ 
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г/ Технически спецификации;  

д/ Методика за определяне на комплексната оценка на офертите; 

е/ Изисквания към участниците – за лично състояние и критерии за подбор; документи 

за доказването им;  

ж/Образци на документи, както и указание за подготовката им; 

з/ Проект на договор съгласно чл. 231, ал. ЗОП и Заповед № ЗМФ-1365 от 29.12.2016 г. 

на Министъра на финансите, а при невъзможност за ползването му – мотиви съгласно 

чл. 231, ал. 2 ЗОП; 

и/ Други необходими.  

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след изготвяне на документацията се задължава да отстрани 

всички констатирани несъответствия по нея от Възложителя. При констатирани 

несъответствия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

електронна поща. Отстраняване на несъответствия може да бъде искано от Възложителя 

в срок до изтичане на срока за обжалване на Решението за откриване на процедурата за 

посочената в ал. 1 поръчка. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при обявяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

обществената поръчка, предмет на договора в РОП, при постъпили запитвания по реда на 

чл.33 ЗОП по изготвената от него документация за участие, да направи необходимите 

разяснения в 3-дневен срок от постъпване на искането и предоставянето му в цялост от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в писмен вид.За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща незабавно 

постъпилото запитване по електронна поща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

 

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

 

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

приключва с изпълнение на всички задължения на страните по него, но не по-късно от 90 

календарни дни, считано от датата на подписването му. 

(2) Срок за изготвяне на Документация за участие в обществена поръчка – в срок до 

15.10.2017 г. 

(3) Всяко предаване и приемане на разработени документи се удостоверява с приемателно-

предавателни протоколи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. (1) Възнаграждението за изпълнение на настоящия договор е в размер на 1 000 лв. 

(хиляда) лева без ДДС. 

(2) Във възнаграждението по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на дейностите по чл. 1 от договора.Цената по ал.1 е окончателна и не 

подлежи на промяна за срока на действие на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, 

че възнаграждението за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за 

изпълнение на дейностите по договора. 

 

Чл. 4. Възнаграждението по чл. 3, ал. 1, ще се изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в пълен 

размер, в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на приемателно-предавателен 
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протокол за приемане на подлежащата на изготвяне документация, посочени в чл. 1 от 

договора и представяне на оригинална фактура. 

 

Чл. 5.Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: Райфайзенбанк АД 

IBAN: 

BIC: 

Титуляр на сметката: 

"ЦЦС Консултинг" ООД 

 

IV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи разработени документите по чл. 1, ал. 1 - съставляващи Документацията на 

обществената поръчка, в сроковете, определени в чл. 2 от настоящия договор. 

2. Да извършва проверки на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на 

настоящия договор. 

3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хипотезата на чл. 1, ал. 3 от договора, да отстрани 

всички констатирани от Възложителя несъответствия по изготвената документация. 

4. В случаите на чл. 1, ал. 4 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  има право да получи в срок 

необходимите разяснения по постъпили по документацията въпроси. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, 

необходими му за извършване на услугите по чл. 1, ал. 1 и изискани му писмено.  

2. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени 

обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената 

работа, в срок от 3 работни дни от датата на узнаването им. 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, по 

реда на чл. 4 и чл. 5 от настоящия договор. 

4. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при наличие на предпоставките, 

предвидени в чл. 1, ал. 3и ал.4 от договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

1. получи в срок уговореното възнаграждение, съгласно чл. 4 и чл. 5 от настоящия 

договор; 

2. иска от Възложителя съдействие, информация и документи, необходими му за 

извършване на дейностите по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор; 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да извърши дейностите от предмета на договора качествено и в срок, според 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изпълнява всичките му нареждания във 

връзка с тях. 

2. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на дейностите по договора, 

като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална 

компетентност, етичност и почтеност. 
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3. Да осигури в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка 

на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически 

най-изгодна оферта, да участва най-малко един експерт, който има професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката и който/които външни експерти нямат 

право да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно 

или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, 

подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са 

участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава 

предимство пред останалите участници в процедурата.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, удостоверяващи професионалната компетентност на 

експерта/експертите по предходното изречение. 

4. Да преработи документацията за обществената поръчка, в случай на постъпило за това 

искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по 

всяко време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на 

проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

6. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и 

документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите 

в изпълнение на договора, а така също и да му предостави всички авторски права върху 

тях като осигури тяхното необезпокоявано и свободно ползване.  

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

8. При постъпили запитвания по изготвената от него документация за участие, да направи 

необходимите разяснения в сроковете по чл. 2, ал. 2 от постъпване на искането и 

предоставянето му в цялост, в писмен вид. 

 

V. ПРИЕМАНЕ 

 

Чл. 7. (1) Приемането на изпълнената, в съответствие с договора работа, се извършва с 

подписването на приемателно-предавателни протоколи от страните. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в срок от 2 (два) работни дни от датата на предаване 

на съответния документ по ал. 1 да го прегледа и да даде своите забележки и/или 

възражения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид. 

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме без възражения изработен документ, 

страните подписват протокол за предаване-приемане в срок до 2 (два) работни дни от 

изтичане на срока по ал. 2. 

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки или възражения във връзка с 

изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документ, той уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

писмен вид и връща документа с писмени указания за отстраняване на допуснатите в 

него несъответствия и непълноти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани 

допуснатите непълноти и несъответствия в срок до 3 (три) работни дни от получаване на 

уведомлението по предходното изречение. В рамките на посочения срок 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документа, съобразен 
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с неговите бележки и възражения. В този случай страните подписват приемателно-

предавателен протокол за изпълненото в посочения в ал. 3 срок. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да задържа копия от документи и данни след 

завършване на работата по договора или да ги използва за цели, които не са свързани с 

договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за неточното и некачествено и в срок 

изпълнение на дейностите по този договор. 

 

Чл. 9 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно и в срок възложеното му или част от 

него, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 лева за всеки 

просрочен ден до окончателното изпълнение на съответно възложеното, но не повече от 

20 % от сумата посочена в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор. 

(2)При забава в изплащането на дължимо възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи обезщетение за забавеното плащане в размер на 

законната лихва за забава. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор по банкова 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена допълнително. 

 

Чл. 11. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение 

по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената 

неустойка. 

 

VIІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 12. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация 

за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, 

включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася 

информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална. 

(2) Не е конфиденциална информацията, която се съдържа в представените и 

разработени проекти на документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в изпълнение предмета на 

договора. 

 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с 

изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да 

участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното 

писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява 

всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на изпълнение 

на договора, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият екип нямат право да извършват действия в ущърб на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възползвайки се от предоставената им информация, получена в хода 

на изпълнение на договора.  

(5) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

всички предоставени материали, включително и съдържащите конфиденциална 

информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) До откриване на процедурата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и всички ангажирани от него 

физически лица във връзка с изпълнение на този договор, са длъжни да пазят в тайна 

всички данни и обстоятелства, които са им станали известни във връзка с работата им. 

 

VIII. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ 

ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА 

ДОГОВОРА 

 

Чл. 14. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора, съгласно чл. 306 от Търговския закон. 

 

Чл. 15 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум нанесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за 

форсмажор, ако е предвиден такъв, издаден по съответния ред от компетентния орган в 

държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

 

Чл. 16. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за 

обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, 

което става неразделна част от договора. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 17. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на 

страните по договора или по тяхно взаимно съгласие изразено писмено. 

 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с едноседмично 

писмено предизвестие, когато: 

1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. при наличие на основателни съмнения за неизпълнение в срок на възложеното. 

 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че е налице неточно неизпълнение на което 

и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, което е съществено за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

X. СПОРОВЕ 

 

Чл. 20. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 

отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат 

доброволно чрез споразумение. 

 

Чл. 21. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще 

се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското 

законодателство. 

 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 22. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 

Чл. 23. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявки и съобщения, предвидени в този 

договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени 

срещу подпис на страната (чрез законния й представител, чрез куриер, чрез писмо с 

обратна разписка на лице), на съответния адрес, посочен в титулната част на договора. 

Отделно от това страните ще разменят текуща, работна кореспонденция и 

информация и документи по повод изпълнение задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

чл. 1, ал. 5 от настоящия договор, на следните електронни адреси:  

 
Заличена 

информация на осн. 

чл. 2 ЗЗЛД 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Заличена 

информация на осн. 

чл. 2 ЗЗЛД 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси/ел. поща, 

без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, 

предизвестия, уведомления и заявки и същите се считат за редовно връчени. 
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Настоящият договор се състави в три оригинала – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
Заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД Заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

 

……………………………………                                   ……………………………………. 

Д.Д.              Н.И. 

Изпълнителен директор                                              Управител  

на ДП „Български спортен тотализатор“                    на "ЦЦС Консултинг"ООД                                                                                         

                 

                                   

                                                                                 

      
Заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

           

 

……………………………………                                    

С.Н. 

Главен счетоводител  

на ДП „Български спортен тотализатор“ 

 


