№ 41/2018 г.
ДОГОВОР
за изпълнение на обществена поръчка с наименование:
„Пълно рекламно обслужване”
Днес, 27.02.2018 г., в гр. София между:
Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на
управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
202766380, представлявано от ДАМЯН ДАМЯНОВ – Изпълнителен директор, назначен със
Заповед № РД-09-16/13.01.2016 г. на Министъра на младежта и спорта и СВЕТЛА
НИКОЛОВА – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна
и
ГДЗЗД „Спорт Фактори“ със седалище и адрес на управление в гр. София – п.к. 1000, ул.
„Хан Аспарух“ № 36, ет. 1, ап. 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 177243375, представлявано от Стела Вълчева Миланова в качеството и
на Управител, наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“),
се сключи настоящият договор на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), след проведена открита процедура за избор на изпълнител по реда на чл.18, ал.1, т.1
ЗОП с наименование: „Пълно рекламно обслужване”, открита с Решение № 264/20.10. 2017
г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ и влязло в сила
Решение № 331/22.12.2017 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен
тотализатор“ за определяне на изпълнител, въз основа на който страните се споразумяха за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да
извърши на свой риск рекламни услуги, обхващащи дейностите, посочени в Техническата
спецификация от Документацията за участие в проведената обществена поръчка, открита с
горепосоченото решение и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част
от договора.
(2) Дейностите, посочени в алинея 1, трябва да бъдат извършени в съответствие със Закона
за хазарта, клаузите на настоящия договор, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно
инструкциите, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Всички разходи за изпълнение на възложеното, са включени в цената за предоставяне на
услугите, предмет на договора, а допълнително възникнали такива са за сметка за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Никоя от страните не може да използва търговските марки, марките за услуги, логото,
и/или други знаци, използвани от насрещната страна, в материалите си за външна реклама
без предварителното писмено съгласие на другата страна.
ІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) За предоставяне на услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като
максималната стойност на договора не може да надвишава 10 798 176,94 (десет милиона
седемстотин деветдесет и осем хиляди сто седемдесет и шест лева и деветдесет и
четири стотинки) лева без ДДС и 12 957 812,30 (дванадесет милиона деветстотин
петдесет и седем хиляди осемстотин и дванадесет лева и тридесет стотинки) лева с ДДС
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението,
като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна. Единичните цени/стойности за отделните
дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не
подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие
с разпоредбите на ЗОП.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, чрез периодични
плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 10
(десет) дни, считано от приемане изпълнението на услугите за съответния период.
(4) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените услуги за съответния период, представен от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
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2. приемо-предавателен протокол за приемане на услугите за съответния период,
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1; и
3. фактура за дължимата сума за предоставените услуги през съответния период,
издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ИНВЕСТБАНК АД
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG49IORT80481089308900
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Чл. 3. (1) Срокът на действие на настоящия договор е 36 /тридесет и шест/ месеца, като
срокът за изпълнение започва не по-рано от 27 март 2018г. Дейностите по договора ще се
изпълняват на три непрекъсваеми 12-месечни периода.
(2) В срок от 1 /един/ месец след сключването на договора двете страни изготвят подробен
план-график, съдържащ всички услуги, които ще се изпълняват през първия 12-месечен
период от действието на договора. В срок до 10 работни дни преди началото на втория и
третия 12-месечен период, двете страни изготвят подробен план-график, съдържащ всички
услуги, които ще се изпълняват през съответния период.
Всеки от тези подробни план - графици трябва да съответства на изискванията на
документацията за участие в обществената поръчка и на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като
промени са допустими само по силата на настоящия договор. Ако не бъде постигнато такова
съгласие, то при изпълнението се спазва план-графикът от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За
първия месец от срока на изпълнение на договора до подписване на протокол по изречение
първо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да изпълнява всички дейности, така както ги е заявил
в план-графика от офертата си. До 10 работни дни преди началото на всяко едно
четиримесечие в рамките на даден 12-месечен период, страните могат да актуализират
изпълнението на заложените в графика услуги. Възложителят има право да се откаже от
изпълнението на която и да е от поддейностите, предмет на изпълнение на настоящия
договор, като в този случай, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени разходи
от него до момента на получаване на съобщението за отказа.
(3) Освен при условията на последното изречение от предходната алинея, промени в планграфика за изпълнение или в одобрените подробни план-графици са допустими само при
възникване на обективни обстоятелства, които правят спазването им невъзможно. Всяка
промяна се отразява в двустранен писмен протокол и става задължителна за двете страни.
Ако обективни обстоятелства правят невъзможно изпълнението на определени поддейност
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или части от тях, то двете страни изготвят писмен протокол, в които посочват точните
поддейности, бройките, както и подробно описват обстоятелствата, които правят
изпълнението невъзможно.
(4) Обективно обстоятелство за промяна на план-графика по ал. 3 представлява и
евентуалното сключване на настоящия договор след 27 март 2018г.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото, съгласно посоченото в обявлението за обществената
поръчка, при условията на ЗОП да поиска повторение на извършени дейности по настоящия
договор от същия изпълнител при условията посочени в обявлението.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от
изпълнението на договора относно качество, количества, стадий на изпълнение и
технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му дължи пълно съдействие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото
да поиска в определен от него срок изготвянето на писмени междинни доклади във връзка с
конкретна дейност или поддейност. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи
такъв доклад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-кратък от 10 (десет) дена и не по-дълъг от 30
(тридесет) дена от получаване на изричното писмено искане.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви доклад в срок до 5 (пет) работни дни преди
изтичането на всеки 12-месечен период от изпълнението на договора, който доклад трябва
да съдържа подробно описание на извършените дейности, включително дати, личната
оценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението, включително като изпълнение на политиката
на БСТ, тенденциите, краткосрочните цели, дългосрочните цели, целевата аудитория,
резултата от проведените дейности, както и препоръки към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
бъдещи кампании.
(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срочното и качествено
изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор. Всяка забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за съответната забава в изпълнението на
дейностите по настоящия договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на настоящия договор с грижата на
добрия търговец, като отговаря за действия на ангажираните от него лица като за свои. При
изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълнява
дейността си като предоставя услуги, които напълно съответстват с действащите законови
изисквания за осъществяване на реклама от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в качеството му на
организатор на хазартни игри.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е носител на всички права върху изготвените, създадени и развити от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали в изпълнение на този договор, в съответствие със Закона за
авторското право и сродните му права (ЗАПСП), както и всички други права на
интелектуалната собственост, включително има право да ги използва, възпроизвежда,
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променя и др., както и да преотстъпва ползването им по всеки възможен начин, на
територията на Република България и извън нея, без ограничения по отношение на срока на
ползване и без за това да дължи допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да
е необходимо неговото предварително съгласие или одобрение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма
право да ползва нито един от изготвените материали по настоящия договор за други цели,
освен ако това не става с изричното предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Ако в рамките на изпълнение на дейностите по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши
права на трето лице, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да бъде държан по никакъв начин
отговорен за това. Ако се налага да се закупят авторски права на трети лица за целите на
изпълнението на договора, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави това изцяло за своя сметка. В случай
на отправени към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ претенции и вменяване на отговорности, всички
разходи и каквито и да било плащания, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или същият дължи
възстановяването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) В срок не по-късeн от 10 /десет/ работни дни преди съответното първо използване,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко/а едно/а от отделните
готовите рекламни послания, рекламни визии, стори-бордове на рекламни видеоклипове.
След получаването на всеки от тях, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до 5 /пет/ работни
дни да направи своите възражения като изрично писмено посочи своите корекции. Ако в
този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции, то се счита, че такива няма. Всички
направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции следва да не водят до промяна на
техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако
отговарят на това изискване.
(8) В срок не по-късно от 10 /десет/ работни дни преди началото на всяка кампания по
поддейности от Дейност „Информационни и промоционални активности и кампании“, за
всеки дванадесетмесечен период от Техническата спецификация към Документацията за
участие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно нейно описание,
съдържащо всички елементи, необходими за изпълнението й. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
правото в срок до 5 /пет/ работни дни да направи своите възражения като изрично писмено
посочи своите корекции. Ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции, то се
счита, че такива няма. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции следва
да не водят до промяна на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на това изискване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да осигури съответните доказателства за проведените мероприятия.
(9) Като доказателствен материал за извършените поддейности от дейност
„Информационни и промоционални активности и кампании“ за всеки дванадесетмесечен
период от Техническата спецификация към Документацията за участие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е длъжен да осигури подходящи доказателства за това – снимков материал с видни дата и
месец на изпълнение; мостри на артикулите, определени за награден фонд; сценарий по
етапи; локации на кампанията; времетраене и брой промоутърски екипи. За изпълнение на
това задължение се подписват приемно-предавателни протоколи, доказващи получаването
на доказателствения материал.
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(10) В срок не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди излъчването на първото телевизионно
предаване, със заглавие „Спорт тото“ в което се определят/обявяват резултати за/от игрите
на „Тото 2“, „Тото 1“ и моментните лотарийни игри, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно негово описание, съдържащо всички елементи, необходими за
изпълнението му и подробна концепция за предстоящия 12-месечен срок на изпълнение на
посочените поддейности, свързана със съдържанието им: /предложения за теми, рубрики,
водещи/ и визията на предаването; сценарий, който ще бъде за едно предаване, като всеки
следващ ще бъде идентичен на първия предложен, като разликата ще бъдат темите,
обвързани с актуалните новини и тенденции. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до 5
/пет/ работни дни да направи своите възражения като изрично писмено посочи своите
корекции. Ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции, то се счита, че такива
няма. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции следва да не водят до
промяна на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са задължителни за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на това изискване.
В срок не по-късно от 22 /двадесет и два/ работни дни преди излъчването първото предаване
от играта „Спорт тото“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно негово
описание, съдържащо всички елементи, необходими за изпълнението му като: декор,
кашове, темплейти и др. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до 5 /пет/ работни дни да
направи своите възражения като изрично писмено посочи своите корекции. Ако в този срок
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции, то се счита, че такива няма. Всички направени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции следва да не водят до промяна на техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на
това изискване.
(11)Като доказателствен материал за извършената поддейност „Организация и реализация
на телевизионна продукция“ от дейност „Организиране, реализиране и модернизиране
облика на предаването „Спорт тото“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури подходящи
доказателства за това – сценарий; сценарен ред; дати на реализация.
(12) В срок не по-късно от 10 /десет/ работни дни преди разпространението на всяка
рекламна форма в каналите по дейност „Закупуване и разпространение на рекламни форми
в съответните канали“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вида и точния брой
на рекламните присъствия за разпространението на съответната канали. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има правото в срок до 5 /пет/ работни дни да направи своите възражения като изрично
писмено посочи своите корекции. Ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи корекции,
то се счита, че такива няма. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възражения и корекции
следва да не водят до промяна на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на това изискване.
(13) Като доказателствен материал за изпълнение на дейност „Закупуване и
разпространение на рекламни форми в съответните канали“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
осигури подходящи доказателства за това – сертификати, публикации или други подходящи
форми. За публикуване в печатни издания задължително се изисква поне един брой от
изданието, в което е публикуван съответният материал на хартиен или електронен носител
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/копие на публикувания материал/. Когато се предвижда публикуване на интернет страница,
то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи пълен адрес на връзката до нея и скрийншот
(screenshot) на разпечатка на хартиен или електронен носител /копие на публикувания
материал/. Относно външна реклама, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя снимков
материал с видни дата и месец и списък с локации. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя
и предава минимум един брой копие от всеки изготвен информационен или рекламен
материал в готов вид и ако е възможно в електронен формат. За изпълнение на това
задължение се подписват приемно-предавателни протоколи, доказващи получаването на
доказателствения материал.
(14) За осъществяване на всяка от поддейностите по дейност „Публично, корпоративно и
медийно обслужване“, двете страни по договора могат по всяко време да приемат правила
за комуникация и съгласуване на действията помежду си. Ако дадена част от тези правила
противоречи на или не е в съответствие с настоящия договор, документацията за
обществената поръчка или офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тя се счита за нищожна.
(15) В срок не по-късно от 22 /двадесет и два/ работни дни преди изработката на всеки от
артикулите по поддейностите от дейност „Производства и предпечатна подготовка“,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точно описание на съответния артикул.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до 5 /пет/ работни дни да направи своите възражения
като изрично писмено посочи своите корекции. Ако в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
получи корекции, то се счита, че такива няма. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
възражения и корекции следва да не водят до промяна на техническото предложение
наИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговарят на това изискване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави мостра от всеки един артикул, а за артикули
„рол банер“- снимков материал от приложението на рекламната форма.
(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ непосочени в
предходните алинеи допълнителни документи или материали, доказващи изпълнението на
всяка дейност или поддейност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да му ги представи само за
тези свои действия, които се изпълняват след датата на получаване на искането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да представи само такива документи или
материали, които изрично са описани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато заменя
някое от посочените в офертата лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, в 14
/четиринадесет/ дневен срок предварително. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя
посочените в офертата лица с други, които имат по-ниска квалификация или професионален
стаж от заявените в офертата по обществената поръчка.
(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извършва частична замяна на количествата от
поддейностите между различните дейности от предмета на поръчка, когато това е в негов
интерес, без това да води до увеличаване на общата стойност на договора посочена в чл. 2,
ал. 1 при прилагане и запазване на единчните цени за съответната поддейност.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, във връзка с нарочно писмено предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, си
запазва правото да извършва частична замяна на конкретно предложените
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канали/инициативи от Дейност по “Закупуване и разпространение на рекламни форми в
съответните канали“ и на конкретни параметри на събития или кампании на всички
поддейности от дейност „Публично, корпоративно и медийно обслужване“, във рамките на
всяка дейност от предмета на поръчка, когато това е в негов интерес, без това да води до
увеличаване на общата стойност на договора по чл. 2, ал. 1, при прилагане и запазване на
единчните цени за съответната поддейност и при пълно съответствие на заложените от
възложителя технически спецификации за съответната поддейност.
(20) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация, която
се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с подготовката
или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, техническа или друга
информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали,
свързани с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна от каквото
и да е естество или в каквато и да е форма включително но не неограничено до финансови
и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи
на работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени обстоятелства, правни
въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи,
спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер,
софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга
информация, независимо дали в писмен или устен вид или съдържаща се на компютърен
диск или средство (наричани по-долу “Конфиденциална информация”). Страните ще
положат максимални усилия да предотвратят разкриването и неупълномощеното
разпространение или употреба на тази Конфиденциална информация, които усилия няма да
са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на своята собствена
конфиденциална информация. С изключение на случаите, в които разкриването на такава
информация се изисква за целите на изпълнението на настоящия договор,
Конфиденциалната информация може да бъде разкривана само след предварителното
одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
VІ. ОТГОВОРНОСТ и НЕУСТОЙКИ
Чл.5.(1) В случай на забавяне изпълнението на уговорените поддейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % за всеки просрочен ден, но не
повече от 3 % (три процента) от стойността на забавената поддейност. В тези случаи,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява част от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща до
размера на дължимата неустойка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) при лошо, частично
или пълно неизпълнение върху стойността на лошо изпълнената и/или неизпълнена част.
(3) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално
изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер.
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(4) В случай на забавено плащане след уговорения срок от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забавеното плащане в размер на
законоустановената лихва.
(5) Неизпълнението на задължение по договора и възникването на задължение за заплащане
на неустойка се установява с двустранно споразумение, в което се посочва точният размер
на неустойката. Подписването или неоснователният отказ от подписване на това
споразумение прави вземането за неустойка ликвидно и изискуемо.
(6) В случай че по причина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се стигне до ангажиране на гражданската
или административно - наказателната отговорност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълно възстановяване на заплатените от последния парични
суми.
(7) В случай, че страна по договора не в състояние да изпълнява задълженията си по
договора, същата дължи неустойка в размер на цената на неизвършената част за съответния
12-месечен период.
VІІ. КАЧЕСТВО
Чл. 6. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши дейностите, предмет на настоящия договор
в съответствие с изискванията на документацията за участие в обществената поръчка и
офертата на изпълнителя. Никоя от двете страни няма правото да иска промяна, която не
съответства на документацията за обществената поръчка, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
настоящия договор.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне отклонения в качеството на изпълнение или не изпълни,
съгласно изискванията по предходната алинея, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото в срок до
10 /десет/ дена от датата на установяване на отклонението в качеството или некачественото
изпълнение да иска отстраняване на всички нередовности, ако такова отстраняване е
възможно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на изпълнени дейности, които не
отговарят на изискванията на ал. 1.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на
Договора без ДДС, а именно 539 908,85 (петстотин тридесет и девет хиляди
деветстотин и осем лева и осемдесет и пет стотинки) лева („Гаранцията за изпълнение“),
която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
Договора. (2) Сумата по гаранцията за изпълнение на договора е редуцируема в срок до 30
календарни дни след датата на изтичане на съответен 12-месечен период и след представяне
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на доклада по чл. 4, ал. 2, със сума в размера на 5% от цената
заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответен изминал 12 месечен период и след приспадане
на сумата на гаранцията, която е била усвоена на основание, предвидено в този договор. За
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осъществяване на редуцирането и в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова
гаранация/застраховка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срока по предходното изречение, издава
нарочно писмо до банката – издател/застрахователя, с копие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което
посочва точната сума, с която следва да се редуцира гаранцията.
(3) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и
приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия
за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на
Договора, в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на допълнително споразумение за
изменението.
(4) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при спазване на изискванията на ал. 5; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на Договора.
(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG10UNCR70001521679048
BIC: UNCRBGSF
(6) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т.ч. 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;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(7) 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.
(8) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се
лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
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1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(9) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (шестдесет)
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.
(11) 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 Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(12) Гаранцията или съответната част от нея 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
гаранциите.
(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 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.
(14) 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 30
(тридесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това
основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
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(15) В 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 изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.
(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за
изпълнение са престояли при него законосъобразно.
ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Член .8. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
т. 1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
т. 2. с изтичане на срока, за който е сключен;
т. 3. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора („непреодолима сила“), продължила повече от 20 дни;
т. 4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
т. 5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо
лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
(3) При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
(4) В случай, че някоя от страните по договора, в резултат на непредвидени обстоятелства,
не е в състояние да изпълни задълженията си по договора, същата е длъжна да осигури
изпълнението на започнатия 12-месечен период.
X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 9 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по
договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако
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страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима
сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало
след сключване на договора.
(2) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок
от 7 (седем) календарни дни от настъпването на събитието уведомява другата за това
обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от настъпването на събитието, с препоръчана
поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да
изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган /БТПП/, в което да се посочи
причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение.
Уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила
в 7 (седем) дневен срок. При неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима
сила.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях
насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето,
през което е била налице непреодолима сила.
(4) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от
изпълнението, тя има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно писмено
уведомление до другата страна.
ХІ. СПОРОВЕ
Чл. 10. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според действащото българско
законодателство.
ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 11. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята:
● т.1 датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис;
● т.2 датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
● т.3 датата на получаването – при изпращане по електронна поща или факс.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия
договор се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:
гр. София, ул. Хан Аспарух № 36, ет. 1 ап. 1

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес:
ЦД на БСТ
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Банкова сметка:
Инвестбанк АД
IBAN: BG49IORT80481089308900
BIC: IORTBGSF

ул. „Хайдушко изворче” № 28
гр. София, п.к. 1618,
Банкова сметка:
Уникредит Булбанк АД,
IBAN: BG10UNCR70001521679048
BIC: UNCRBGSF.

(4) При промяна на данните по предходната алинея съответната страна е длъжна да уведоми
другата в тридневен срок от промяната. Изпратени съобщения или изплатени суми преди
получаване на уведомлението по предходната алинея се считат за добросъвестно и
правомерно направени.
XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 12. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора
и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби, в т.ч. но не
само и пред тези, посочени в Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпроедбите на Договора
и допълнителните споразумения към него;
3. разпоредбите на Допълнителните споразумения имат предимство пред
разпоредбите на Договора.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Услугите, предмет на 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, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.
Чл. 14. (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, и всякакви
други 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. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
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притежават права върху изготвените 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
използването на документи или други материали, 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 или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент 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 10 (десет) 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.
Чл. 15. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Чл. 16. 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.
Чл. 17. 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.
Чл. 18. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това
да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността
на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като
цяло.
Чл. 19. (1) Този Договор се сключва на български език.
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(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и
при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или негови представители или служители), са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл. 21. 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. 22. Този Договор се състои от 16 (шестнадесет) страници и е изготвен и подписан в 3
(три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
………………………………......
ДАМЯН ДАМЯНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
................................................
Стела Вълчева Миланова
представляващ гражданско
дружество по ЗЗД „Спорт Фактори“

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
……………………………………..
СВЕТЛА НИКОЛОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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