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VI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – стандартизиран образец на АОП 

     Проект на договор 

 

СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР  
за възлагане на обществена поръчка за услуги 

 

№ ……………… 

 

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

1. 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 

2. ………………………………………………………………………, със седалище и адрес на 

управление ………………………………………………………, ЕИК/код по Регистър 

БУЛСТАТ (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен) ………………………………………, 

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

на …………………………, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“, 

- Като взеха предвид, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор за предоставяне на 

програмно време за излъчване и осигуряване на телевизионно предаване с „БТВ Медиа 

Груп“ ЕАД, в което се извършва теглене на печеливши числа в организирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ игри съгласно Закона за хазарта, 

- на основание чл. 112, ал 1, ал. 4-6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка 

с чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), 

Решение № ……………………../ ……………………. г. на изпълнителния директор на 

ДП „Български спортен тотализатор“ за откриване на обществена поръчка с 

наименование: „Творческа и техническа реализация на телевизионна продукция за 

ефира на бТВ“ и влязло в сила Решение № ……….2019 г. на изпълнителния директор 

на ДП „Български спортен тотализатор“ за определяне на изпълнител на посочената 

обществена поръчка,  

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

при условията на този Договор да изпълни обществена поръчка, наименована: „Творческа и 

техническа и техническа реализация на телевизионна продукция за ефира на бТВ“, наричани 

за краткост „Услугите“.  

(2) Услугите по ал. 1 включват творческа и техническа реализация на следните аудиовизуални 

произведения:   
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т.1. Дейност 1 Създаване на съдържание, организация и заснемане на телевизионно предаване 

„Спорт тото“ /наричано по-долу и само Предаването/, със съответния брой издания, на живо; 

т.1.1. Поддейност 1.1 Създаване на сценарно съдържание на Телевизионната продукция, 

организация и заснемане на телевизионна продукция с продължителност 8 минути - 312 бр. 

/по 104 бр. за период от 12 месеца/; 

т.1.2. Поддейност 1.2. Създаване на сценарно съдържание на Телевизионната продукция, 

организация и заснемане на телевизионна продукция с продължителност 10 минути - 312 бр. 

/по 104 бр. за период от 12 месеца/. 

т.2. Дейност 2 Създаване на съдържание, организация, заснемане на автоанонси към 

телевизионна продукция „Спорт тото“ и заснемане на печеливши от игрите на Спорт тото, 

излъчвани в ефира на бТВ; 

т.2.1. Поддейност 2.1 Създаване на съдържание и организация за производство на автоанонси 

и на печеливши от игрите на Спорт тото, излъчвани в ефира на БТВ към телевизионна 

продукция „Спорт тото“– мин. 156 бр. за период от 12 месеца /468 бр. за период от 36 месеца/; 

т.2.2. Поддейност 2.2. Производство на автоанонси и на печеливши от игрите на Спорт тото, 

излъчвани в ефира на БТВ към телевизионна продукция „Спорт тото“ – мин. 156 бр. за период 

от 12 месеца /468 бр. за период от 36 месеца/. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага по-малко количество услуги за изпълнение от 

прогнозния, посочен в Техническата спецификация, Приложение № 1 към Договора. 

(4) Аудиовизуалните произведения – Предаване и автонаноси, се създават по възлагане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по смисъла на чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права 

/ЗАПСП/, като при това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на Закона за 

радиото и телевизията (ЗРТ), Закона за хазарта, ЗАПСП, останалото приложимо 

законодателство и условията на този Договор. 

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 

3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.   

 

Чл. 3. В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. 

/разпоредбата е приложима в случай на посочен подизпълнител в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ 

 

II. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, посочена в 

титулната му част и е със срок на действие 36 (тридесет и шест) месеца, считано от тази дата. 

(2) Сроковете за изпълнение на отделните дейности, поддейности и задачи от тях са както 

детайлно са посочени в Техническата спецификация и Техническото предложение – 

Приложения №№ 1 и 2.  
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Чл. 5. Срокът по чл. 4, ал. 1, не се прилага по отношение отстъпените с настоящия 

договор авторски и сродни на авторското право права, които са отстъпени за 

максималния срок по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), както и по 

отношение на останалите клаузи на договора, в които е предвиден срок на действие, различен 

от посочения в предходния член. 

 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява подготовка за заснемане на всяко едно 

издание на Предаването /репетиция/, непосредствено преди съответно излъчване на живо. 

Репетиционните дейности включват като минимум, посочените в Техническите 

спецификации, Приложение № 1 към Договора. 

(2) Дните на излъчване на предаванията са посочени в Техническите спецификации, 

Приложение № 1 към Договора, като могат да се променят съгласувано между страните и 

винаги, в резултат на обективни причини /например, но не само, промяна в програмната схема 

на „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД/.  

(3) Началото и краят на дадено издание се договарят между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „БТВ МЕДИА 

ГРУП“ ЕАД, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да уведоми за точните часове ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

който пък е длъжен да ги спазва. Отклонение в началния и крайния час до 15 мин. не се взима 

под внимание при непредвидени обстоятелства. Промяна в часа на излъчване на издание се 

допуска ad hoc само поради независещи от „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

причини, като например при излъчване на събития/съобщения и др. от общонационално и/или 

международно значение, директно включване от Народното събрание, Министерския съвет, 

Президентството или др. под.  

(4)  Промяна в часа на излъчване се допуска ad hoc в случай на технически проблем, който не 

може да бъде отстранен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД 

незабавно при заснемането на предаването. В случаите по предходното изречение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да направи всичко, зависещо от тях, за 

отстраняване на техническия проблем до 20 минути от неговото възникване, така че да се 

осигури възможност за излъчването „на живо” в този период, съгласно параметрите, посочени 

в Техническата спецификация, на съответното издание на Предаването в ефира на „БТВ 

МЕДИА ГРУП“ ЕАД.  

(5)  Независимо от уговореното в настоящия член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

предвиди и осигури възможност за записване и излъчване на издание на Предаването в друго 

подходящо време, в случаите когато живото му излъчване е невъзможно, без значение 

причината за това. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазват посоченото в Техническите спецификации, 

Приложение № 1 към Договора, времетраене на всяко издание на Предаването, както и да 

предоставя негов запис на магнитен електронен носител, в срок не по-късно от края на 

работния ден, следващ деня на заснемането му.  

  

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е: за дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 1 от Договора - 

гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28 – ТВ студио на ДП „Български спортен тотализатор“; 

за дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Договора -  гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28 – ТВ 

студио на ДП „Български спортен тотализатор“ или друго място на територията на страната, 

определено според необходимостите.  

 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 
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Чл. 8. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер до …………………….. (…………………………) 

(посочва се цената без ДДС, с цифри и словом) лева без ДДС  и ……………………… 

(……………………………) (посочва се цената с ДДС, с цифри и словом) лева с ДДС (наричана 

по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3  

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

Услугите, включително и разходите за необходим ресурс, в т.ч. и персонала, който ще 

изпълнява поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 

разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, 

както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично 

уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай че по време на 

изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена 

автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо 

подписването на допълнително споразумение. 

 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършването на съответните дейности, поддейности и 

задачи по творческата и техническа реализация на аудиовизуалните произведения, част от 

Услугите по чл. 1, след приемане на изпълнението им за всеки календарен месец от действието 

на Договора. Плащането се извършва в срок до 10 работни дни, след представяне на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички документи, посочени в чл. 10 и при липса на предпоставките, 

посочени в чл.11, ал. 5 от Договора. 

 

Чл. 10. Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. приемо-предавателен протокол за одобрение на услугите, извършени през предходния 

месец, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VII „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора, и 

2. оригинална/и фактура/и за дължимата сума за дейности, поддейности и задачи по 

творческата и техническа реализация на аудиовизуалните произведения, част от Услугите по 

чл. 1, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ……………………………. 

BIC: ………………….…………. 

IBAN: …………………………….. 

(2) 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.  

(3) Във всички фактури, издавани от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като основание за плащане следва да 

се посочи номера на Договора.     

(4) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да 

бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни 

придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този 

случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи 
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допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В 

този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата, 

на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура и/или поисканите 

разяснения, корекции и/или допълнителна информация. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и 

пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените Услуги, позволяващо 

да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на 

Договора. 

 

Чл. 12. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 

може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят 

представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите, заедно 

с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 

плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 

становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Раздел VII „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) работни дни от 

подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 

извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента 

на отстраняване на причината за отказа. 

/разпоредбата е приложима в случай на посочен подизпълнител в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 13. 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 …………………..…… (………………………..………) лева  („Гаранцията за 

изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

 

Чл. 14. (1) 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 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(2) 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 чл. 15 от Договора, и/или 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора, и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 

при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора. 
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Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: Уникредит Булбанк АД 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG10UNCR70001521679048 

 

Чл. 16. (1) 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 и да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 

налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане 

на Гаранцията за изпълнение по този Договор;  

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.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

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; 

3. в застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг 

идентифициращ номер, когато е приложимо) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. застрахователната премия да е платена изцяло; 

5. не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за 

изплащане на застрахователното обезщетениие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, различни от условията в 

настоящия Договор. 

(2) 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.  

 

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11, ал. 1 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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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 или изпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора 

е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

 

Чл. 19. 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.  

 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. 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; 

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност.  

 

Чл. 21. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

 

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13 от Договора. 

 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 24. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:  

1. получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8–12 от Договора; 
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2. иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 

пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. да ползва предоставената му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ снимачна техника и ТВ студио, при 

полагане грижата на добрия стопанин. 

 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 

срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията към него, като спазва 

приложимото в областта законодателство; 

2. да извършва преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това; 

3. информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на услугите, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

4. пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 53 

от Договора;   

5. [да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи 

съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]; 

6. предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване допълнителна информация относно 

изпълнението на Услугите, предмет на Договора; 

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор; 

8. да не променя водещия/лицата на Предаването, без предварително писмено съгласие от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. [Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 

7 (седем) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие 

на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че 

са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо)]; 

10. не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяването на проверки/контрол по 

изпълнението на договорните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

11. оправомощи длъжностно/и лице/а във връзка с изпълнението на Договора. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

1. изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 

проверки - чрез оправомощените от него, съгласно договора лица или чрез законните му 

представители, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да 

пречи на изпълнението на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

3. изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

относно извършените от него действия, касаещи изпълнението на настоящия Договор; 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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4. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на конкретни дейности, част от 

дейностите, поддейностите и задачите в обхвата на Услугата по чл. 1 /в т. ч. и на издания от 

Предаването, когато е възможно или на заснети автоанонси или друг материал, съгласно този 

Договор/; 

5. дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението предмета на 

Договора и да изисква тяхното изпълнение; 

6. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители, ако има такива. 

 

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. приема извършените Услуги, когато те отговарят точно на договореното, по реда и при 

условията на този Договор; 

2. заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените от него и приети от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Услуги в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор; 

3. предоставя и осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания 

или ограничения съгласно приложимото право; 

4. пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 53 

от Договора; 

5. оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите 

на чл. 18 от Договора; 

7. оправомощи длъжностно/и лице/а във връзка с изпълнението на Договора. 

 

VI. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява цялостната реализация на Услугите, посочени в чл. 1 

и съобразно уговорките на Договора, в това число и необходимите ресурси и екипи за 

творческата и техническа реализация на аудиовизуалните произведения, подлежащи на 

заснемане, като поема всички разходи в тази връзка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, осигурява и организира работата на всички лица и ресурси, участващи 

в реализацията на Предаването, така че те да изпълняват качествено и в срок задълженията си 

във връзка с всяко заснемане и излъчване на аудиовизуално произведение съгласно този 

Договор. 

(3) Уреждането на взаимоотношенията с лицата, необходими във връзка с реализацията на 

Предаването, включително уреждането на отношенията с носителите на авторски или сродни 

на авторското право права за използване на създадените от тях обекти на права, се 

осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така че да бъде гарантирано необезпокояваното 

използване на Предаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на претенции от лица възникнали 

по време на или след прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги урежда за своя сметка. 

Настоящата алинея се прилага се и след прекратяване на договора. 

(4) За изпълнение на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя за ползване наличното в 

мястото на изпълнение на Договора ТВ оборудване /съгласно описа, приложен към 

Техническите спецификации, приложение № 1 към Договора/, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да го поддържа и да го върне в края на Договора в състоянието, в което го е приел, 
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като се отчита тяхното обичайно изхабяване. 

(5) За изпълнение на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя за ползване собствено ТВ 

студио, в което се осъществява заснемането на Предаването, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да го опазва от повреждане и носи отговорност за евентуално причинени щети в помещенията. 

(6) По повод изпълнението на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява и поддържа игрално 

оборудване, чрез което се определят печеливши числа в организираните от него игри, 

заснемани в Предаването. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да оперира с това оборудване, но 

доколкото същото се намира в ТВ студиото, в което се осъществява заснемането на 

Предаването, е длъжен да го опазва от повреждане и носи отговорност за евентуално 

причинени на оборудването щети. 

 

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва договореният между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

„БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД формат на Предаването, по отношение на което се предоставят 

Услугите по настоящия Договор и Продукционен график за реализиране на Предаването, 

включващ съдържание като: срокове, дати, основни етапи за създаване на сценарии до готов 

за заснемане вид, заснемане, озвучаване, и др.). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява сроковете и 

съдържанието на Продукционния график със сроковете и уговорките в договора, сключен 

между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД.  

(2) За изпълнение на посочените в предходната алинея задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му предоставя в писмен вид документите, касаещи формата на 

Предаването и съдържанието на Продукционния график, както и всички техни изменения. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при изпълнение на настоящия Договор, е длъжен да спазва 

техническите изисквания за HD качество, установени от „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД. Всички 

изработени аудиовизуални произведения, в т.ч. и елементи от Предаването, автоанонси и др., 

трябва да отговорят на техническите изисквания за излъчване по национални електронни 

медии. В случай, че  някое от изданията/автоанонсите не отговаря на техническите изисквания 

за съответната електронна медия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка и незабавно трябва да 

направи нужните промени.  

 

Чл. 32. В първия работен ден след края на предходната календарна седмица, ИЗПЪЛНИТЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчети (по образец на „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД) за 

използваните музикални и литературни произведения в епизодите/автоанонсите на 

Продукцията. 

 

Чл. 33. (1) Всички права за използване на Предаването и всяко негово издание и автоанонс, 

или друго аудиовизуално произведение създадено в изпълнение на този Договор, в пълен вид 

и обем, съгласно ЗАПСП, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички и всякакви права на 

интелектуална и индустриална собственост, касаещи Предаването, са притежание на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т.ч. но не само: Наименование на Предаването, Декор на Предаването, 

Опаковка на Предаването, лого, Графични елементи, включващи: шапка, разделителни 

кашове, подложка/подложки за надписи, образец за финалните надписи и др. Доколкото 

каквато и да е част от опаковката, графичните елементи и графичният пакет се 

изработва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то той се задължава да осигури 

отстъпването на авторските права в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по смисъла на чл. 42 от ЗАПСП, 

така че имуществените и прехвърлимите неимуществени права да възникват направо за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В допълнение на правата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 
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1. разрешава самостоятелно използването на Предаването и епизодите/автоанонсите на 

Предаването от трети лица – в цялост или на отделни части; 

2. поддържа архиви на Предаването на секциите на Предаването в интернет сайтовете / в т.ч. 

и на съответна медия и/или на интернет страница на Предаването /в случай че има такава и 

без значение нейният създател/, чрез които архиви да предлага безвъзмездно достъп до цели 

издания/автоанонси на Предаването и/или до части от тях, на неограничен брой лица – 

потребители.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава правото да използва създадените по силата на настоящия 

договор аудиовизуални произведения /издания на Предаването, автоанонси и др./, по всички 

начини съгласно ЗАПСП, както и да отстъпва тези права на трети лица при следните условия: 

1. Срок – максимално допустимия съгласно ЗАПСП, с начален срок за всяко аудиовизуално 

произведение – от момента на създаването му /за издание на Предаването, излъчвано на живо/ 

или от момента на излъчването му за първи път /за всяко друго аудиовизуално произведение, 

създадено съгласно този Договор/; 

2. Територия– територията на целия свят; 

3. Ексклузивност– изключителни права за използване; 

4. Брой използвания– многократно и неограничено; 

5. Изцяло или отчасти– по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Всички приходи от предоставяне на права за използване на Предаването, остават в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 34. Уреждането на отношенията с носителите на авторски или сродни на авторското право 

права за използване на създадените от тях обекти на права, се осъществява от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така че да бъде гарантирано необезпокояваното използване на всяко 

аудиовизуално произведение /издание на Предаването, автонанос и др./ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

В случай на претенции от лица възникнали по време на или след прекратяване на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги уреди за своя сметка. Настоящата разпоредба се прилага се 

и след прекратяване на договора.  

 

Чл. 35. (1) В срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури водещ/и/ - лица на 

всеки епизод на Предаването, в съответствие с Техническите спецификации, представляващи 

Приложение № 1.   

(2) В сключените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени договори с лицето/лицата по предходната 

алинея, задължително се  включват всички относими клаузи от настоящия Договор и от 

договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „БТВ МЕДИА ГРУП“ АД, в т.ч. и клаузи че за срок от 

датата на сключване на настоящия договор и до неговото изтичане, водещият/водещите може 

да участва/т в професионално качество (като например жури, водещ, актьор и участник в 

епизод на предаване, игра, сериал или друго аудиовизуално произведение) или в лично 

качество (като гост) в програма на доставчик на аудиовизуална медийна услуга, само ако 

съответното предаване/програма няма съдържание или същото по някакъв начин индикира за 

хазартна игра или друга игра на късмета, организирани от различно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. 

В случай на участие на водещ в нарушение на уговореното по настоящия член, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 000 лева за всеки 

отделен случай на неизпълнение. 
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Чл. 36. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърша промяна в съдържанието и/или декора на 

Предаването, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобрази предоставянето на Услугите по 

този Договор с тези промени. 

(2) Независимо от правата по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да помени 

деня и/или часовия слот на Предаването в зависимост от програмната схема на „БТВ МЕДИА 

ГРУП“ ЕАД към съответен момент, при условията на договора му с „БТВ МЕДИА ГРУП“  

ЕАД.  

 

Чл. 37. (1) Автоанонси /самопромоционални клипове за Предаването/ и видеа с печеливши 

от игрите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се изработват и предоставят по реда, посочен в Техническите 

спецификации и Техническото предложение, приложения №№ 1 и 2 към Договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ създава и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 156 броя 

самопромоционални клипове за Предаването и видеа с печеливши от игрите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за период от 12 месеца /468 броя за срока на договора/, в срок до 6 работни 

дни преди: за самопромоционалните клипове – преди излъчване на съответното издание на 

Предаването; за видеата с печеливши – преди съответно първо излъчване. Съдържанието на 

аудиовизуалните произведения се съгласува предварително писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

„БТВ МЕДИА ГРУП“ АД. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да върне който и да било от автоаносиращите клипове/видеа 

с печеливш, за преработка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че не отговаря на изискванията, 

поставени от него и/или от „БТВ МЕДИА ГРУП“ АД. Преработката се извършва в срок не 

по-късно от 24 часа от уведомяването. 

 

Чл. 38. При предварително писмено заявено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ позициониране на продукти 

и/или услуги като част от съдържанието на Предаването чрез действия на водещите, актьор/и 

в Предаването или присъствие на позиционирания продукт в кадър заедно с лице/ лица, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да го изпълни, без за това да търси допълнително възнаграждение 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възнаграждение или обезщетение не се дължи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за излъчване в Предаването (или части от него или в 

промоционалните материали на Предаването или части от тях) за самопромоционални 

съобщения на „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД,  отнасящи се за нейни програми и др. (включително 

бъгове, глас зад кадър - например по време на финалните надписи и др.). 

  

Чл. 39. (1) Създаденото в изпълнение на Услугата по този договор Предаване и/или негово 

издание и/или друго аудиовизуално произведение, не може да бъде използвано за 

политически цели и агитация, граждански инициативи и др. подобни. При нарушение на 

настоящата алинея, осъществено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ангажирано от него в създаване на 

Предаването лице (водещ, участник, артист, сценарист и т.н.), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 60 000 лева за всяко неизпълнение. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при нареждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осъществява 

промоция на други аудио-визуални произведения, излъчвани в програми на „БТВ МЕДИА 

ГРУП“ АД, чрез анонси, гостувания на техни лица или участници в 

Предаването или по друг начин, по одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение на „БТВ 

МЕДИА ГРУП“ ЕАД, без за това да търси допълнително възнаграждение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 40. (1) За всеки месец от извършването на Услугите се подписва приемо-предавателен 

протокол от оправомощени, съгласно този Договор, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-

предавателен протокол“).  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението на дейност, поддейност или задачи, съставляващи Услугата по чл. 

1, когато отговарят точно на договореното; 

2. да откаже да приеме изпълнението на дейност и/или поддейност, и/или задачи, 

съставляващи Услугата по чл. 1, при съществени отклонения от договореното, както и в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че въпреки възможността за 

тяхното отстраняване, резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 41. (1) За всяка минута, с която не е постигнато или е просрочено договореното 

времетраене на издание на Предаването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 300 (триста) лева. 

(2) За всяко издание на Предаването създадено в отклонение от предоставения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Формат, без отклонението да е съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка от 5000 (пет хиляди) лева. 

(3) За всяко издание на Предаването, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил длъжен да 

създаде и не е създал, както и за всяко издание на Предаването, което не може да бъде 

излъчено от „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД вследствие на неизпълнение на задължения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора и приложенията към него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка от 10 000 (десет хиляди) лева, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

заплащане на цената на такова издание/съответните комерсиални часове. 

(4) При констатирани проблеми с качеството на съответно издание на Предаването, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5000 (пет хиляди) лева. 

(5) Ако проблеми с качеството/ технически проблеми станат причина съответното/ите 

издание/я на Предаването да не се излъчи, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на цената на едно издание на Предаването за всяко неизлъчено издание. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на възнаграждение за съответния/съответните час 

комерсиално време. 

(6) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази срока за предоставяне на който и да било 

от автоанонсиращите клипове или за отстраняване на проблеми в него, съгласно 

посоченото в чл. 37, ал. 3 в този Договор, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер 

на 0,1% от цената за едно издание на Предаването за всеки час забава. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не предаде автоанонсиращ клип или не отстрани проблемите в него в срока по чл. 37, ал. 3 от 

Договора и това стане причина съответният клип да не се излъчи, той дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от цената на издание. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поема за своя сметка всички разходи, които възникнат 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. от влязло в сила съдебно решение от подаден иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с 

нарушаване разпоредбите на ЗХ относно творческата и техническата реализация на 

Предаването и/или друго аудиовизуално произведение създадено по силата на този 
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Договор, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение 

на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна; 

2. от влязло в сила съдебно решение от подаден иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с 

нарушаване на авторски и/или сродни права по смисъла на ЗАПСП във връзка с излъчване 

на Предаването и/или друго аудиовизуално произведение създадено по силата на този 

Договор, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на 

имуществената санкция; 

3. от влязла в сила административно-наказателна санкция, наложена от компетентния орган 

за нарушения на ЗХ по отношение на творческата и техническата реализация на 

Предаването и/или друго аудиовизуално произведение създадено по силата на този 

Договор, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на 

имуществената санкция; 

4. други влезли в сила административни санкции и/или имуществени вреди, установени с 

влязло в сила съдебно решение, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е претърпял в резултат на 

действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 42. (1) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора поради неизпълнение на едно 

или повече задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по причини, за които последния отговаря, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на цената на възложените 

с Договора и несъздадени, вследствие на прекратяването, комерсиални часове от изданията 

на Предаването. Всички неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат 

прихващани/удържани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,  дължи, а ако такова прихващане/ удържане е невъзможно  поради липса 

на дължими плащания, плащане на неустойки може да се извърши чрез усвояване на 

цялата/част от Гаранцията за добро изпълнение, а в краен случай – да се съберат по 

надлежния ред. 

(2) Във всички случаи на предсрочно прекратяване на Договора (независимо от основанието 

за това), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на неизлъчените издания на Предаването 

и/или на несъздадени други аудиомузикални произведения, и/или други дейности, част от 

Услугата по чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща реализираните (до готов за излъчване вид) 

според снимачния график издания, за които е констатирано, че отговарят на техническите 

изисквания. 

(3)  Във всички случаи на предсрочно прекратяване на настоящия договор разпоредбите на 

Договора относно отстъпените авторски и сродни права остават в сила и продължават да 

действат за посочените в тях срокове. 

(4) Разпоредбите във връзка с дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки се прилагат и 

след прекратяване действието на договора. 

(5) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение 

от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, извън 

посочените в чл. 41 и чл. 42, ал. 1-4 вкл., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено, без да дължи допълнително 

възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.   

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща в пълен размер и всички щети, които са причинени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на негово действие/бездействие, в т.ч. и на ангажирани от него 

лица за изпълнението на Договора, в т.ч. и всякакви суми за парични обезщетения евентуално 
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платени/дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „БТВ МЕДИА ГРУП“ АД, произтичащи от 

дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Чл. 43. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 

виновната Страна дължи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от Стойността 

на Договора с ДДС, освен ако друго не е уговорено в този договор.  

 

Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка 

чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за това.   

 

Чл. 45. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 46. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 4, ал. 1 от Договора;  

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване 

на невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); 

6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 

предмет на Договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не 

е бил длъжен да предвиди или предотврати. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява 

Договора с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация 

– по искане на всяка от Страните; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 3 (три) месечно писмено предизвестие, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, без да 

дължи каквото и да било обезщетение или неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай 

че договорът между него и „БТВ МЕДИА ГРУП“ АД бъде прекратен/развален; 

5. едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 6 (шест) месечно писмено предизвестие, отправено до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си 

или смени декларирания в офертата си подизпълнител/подизпълнители и/или включи 

подизпълнител по време на изпълнение на Договора без да са налице обстоятелствата по чл. 

66, ал. 11 от ЗОП. 
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Чл. 47. (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. В случай на разваляне на договора 

по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не му дължи каквото и да било обезщетение, 

компенсация или неустойка; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща реализираните (до готов за 

излъчване вид) според снимачния график издания на Предаването, автоанонси и/или други 

създадени аудиовизуални произведения като част от Услугата по чл. 1. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работа по изпълнението на Услугите за повече от 36 

(тридесет и шест) часа;  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация или 

Техническото предложение; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е осъществил дължимата се творческа и техническа реализация, не е 

заснел, според снимачния график, издания на Предаването, автоанонси и/или други създадени 

аудиовизуални произведения като част от Услугата по чл. 1 или по време на заснемането и 

излъчването на издание на Предаването на живо, са допуснати отклонения от утвърдения 

формат и сценарий на конкретното издание, които нанасят вреди /в т.ч. и имиджови/ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(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 или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 

 

Чл. 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 

размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, 

а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този 

Договор. 

 

Чл. 49. 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 записи на аудиовизуални произведения, изготвени 

от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването, които не са предадени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до този момент и 
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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. Връщането се удостоверява в Приемо-предавателен протокол, който се подписва от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в 2 (два) оригинални екземпляра – по 

един за всяка от Страните. Оправомощеното/ните лице/а по чл. 29, т. 7 подписва/т за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приемо-предавателния протокол. 

 

Чл. 50. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 51. (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; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

 

Спазване на приложими норми  

 

Чл. 52. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (ако 

използва такива) са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

Конфиденциалност  

Чл. 53. (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: всякаква финансова, търговска, техническа или 

друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други 

материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и 

да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, 

пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, 

договори, ангажименти, 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 друго устройство. 
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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 съответната Страна, всички нейни поделения, 

контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически 

или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения 

от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 

след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

Чл. 54. 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. 

 

Авторски права 

Чл. 55. (1) Страните се съгласяват, в допълнение и потвърждение на уговореното по-горе в 

този Договор, че 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 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. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 

права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) 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. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 56. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Паричните вземания по 

Договора и по договорите за подизпълнение (ако има такива) могат да бъдат прехвърляни или 

залагани съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

Чл. 57. 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. 

 

Непреодолима сила 

Чл. 58. (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 7 (седем) дни 

от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила 

и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди. 

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

насрещни задължения се спира. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 59. 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. 

 

Уведомления 

Чл. 60. (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. 
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(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт /оправомощени лица, съгласно чл. 

26, т. 11 и чл. 29, т. 7 от Договора/ на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………….  

Тел.: …………………....................………………………. 

Факс: ……………………………………....................…… 

e-mail: ……………………………………….................... 

Лице за контакт: …………………………………….……. 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………........………. 

Тел.: ……………………………………….....................…. 

Факс: …………………………………….....................…… 

e-mail: ……………………………………........................ 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;  

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

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

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 

и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 

срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение 

всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе 

адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър.  

 

Език 

Чл. 61. (1) Този Договор се сключва на български език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, доклади 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.  

 

Приложимо право 

Чл. 62. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 
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Чл. 63. 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. 

 

Екземпляри 

Чл. 64. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 3 (три) 

еднообразни екземпляра – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 

Чл. 65. 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; 

Приложение №4 – ….. 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

............................. .................... 

 

 
 


