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№ 158/2019 г.  

Д О Г О В О Р 

за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доработка на внедрена 

софтуерна система Колибри ERP“ 

 

Днес, 28.11.2019 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 и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по 

вписванията с ЕИК 202766380, представлявано от Дамян Дамянов – Изпълнителен директор 

и с Главен счетоводител - Светла Николова, наричано по-долу в договора 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна  

и  

„ЕДА“ ООД, ,със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, п.к.5300, ул. „Иван Гюзелев“ 

№ 3, ЕИК: 817077105, представлявано от Иван Халачев в качеството му на Управител,  

наричано по-долу в договора “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 

се сключи настоящият договор на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) след проведено събиране на оферти чрез обява № 239/06.11.2019 г. за избор на 

изпълнител по реда на Глава 26 ЗОП и Глава 9 ППЗОП, с наименование: „Доработка на 

внедрена софтуерна система Колибри ERP“, въз основа на който страните се споразумяха 

за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Член 1. Предмет 

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществи доработка, внедряване и 

гаранционна поддръжка на софтуерни продукти, надграждащи използваната от 

Възложителя софтуерна система Колибри ERP /наричана по-долу само Системата/, съгласно 

Техническите спецификации на Възложителя (Приложения № 1) и детайлно описана в 

Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и № 3), неразделна 

част от Договора („Софтуерния продукт“) срещу задължението на Възложителя да ги 

приеме и да заплати договорената цена, съгласно условията, посочени по-долу. 

(1.2) Предметът на Договора включва изпълнението на следните дейности: 

(1.2.1) Доработка и внедряване на Софтуерния продукт в Системата;  

(1.2.2) Проверка на функционалността на Софтуерния продукт;  

(1.2.3) Предоставяне на права за ползване на Софтуерния продукт, съгласно посоченото в 

Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2); 

(1.2.4) Гаранционна поддръжка на Софтуерния продукт; 
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(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по член (1.1) и член (1.2) в 

съответствие с изискванията на Техническите спецификации на Възложителя, Техническото 

и Ценовото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, 

в сроковете по настоящия Договор. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Член 2. Цена 

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора Възложителят се задължава да заплати на 

Изпълнителя обща цена в размер на 69 000 (шестдесет и девет хиляди) лева без ДДС и 

82 800 (осемдесет и две хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му 

предложение (Приложения № 3), неразделна част от настоящия Договор. 

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор като, но не само: разходите 

за труд, разработване, доставка и внедряване на Софтуерния продукт в Системата, обучение, 

право на ползване, всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в определения 

срок както и други разходи, необходими или присъщи за изпълнение на предмета на 

настоящия Договор. Страните се съгласяват, че цената по член (2.1) се дължи за 

доработването, внедряването и функционалността на Софтуерния продукт, представляваща 

един цялостен продукт, а не за отделните негови елементи или функционалности. 

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на 

действието му. 

 

Член 3. Начин на плащане 

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане, по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя: Юробанк България АД, IBAN: 

BG78BPBI79291053526601, BIC: BPBIBGSF. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено 

Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 5 (пет) дни 

считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в 

този срок, счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са 

надлежно извършени. 

(3.2) Плащането на цената по член (2.1) по настоящия Договор се извършва еднократно, в 

срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на подписване на Приемо-

предавателния протокол по член (5.4) – за приетия Софтуерен продукт. 

(3.3) За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

Изпълнителя. 

 

III. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Член 4. Срокове  
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(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването, посочена в титулната част 

на този договор, а именно: 28.11.2019  г. и се сключва за срок до 05.08.2021 г. 

(4.2) Срокът за разработка, внедряване, тестване и интегриране на Софтуерния продукт е 

20.12.2019 г. съгласно предложение на участника, избран за Изпълнител, но не повече от 45 

календарни дни, считано от датата на подписване на договор за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка и не по-късно от 31.12.2019 г. 

 (4.3) Срокът за осъществяване на гаранционна поддръжка на Софтуерния продукт е 

05.08.2021 г., считано от датата на подписване на протокол, удостоверяващ приемането на 

възложеното с Приемо-предавателния протокол по член (5.4). 

 

Член 5. Условия на разработка 

(5.1) Изпълнителят се задължава да разработи Софтуерния продукт, предмет на Договора, 

със свои сили, средства и технически характеристики и в състояние, годно за провеждане на 

проверка на функционалността му и да ги внедри в Системата в срока по член (4.1). 

Софтуерният продукт ще се счита за изработен в степен, годна за проверка на 

функционалностите му, ако те отговарят на изискванията на Техническата спецификация на 

Възложителя, съответно на посоченото в Техническото предложение на Изпълнителя. 

(5.2) Заедно с изпълнение на задълженията по член (5.1) и в срока по член (4.2) 

Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя отчет за извършената работа. Отчетът се 

предава на Възложителя във вид и във формати, съгласно изискванията на Възложителя.  

(5.3.) Възложителят е длъжен в рамките на срока по чл. (4.2) да прегледа и да извърши, 

съвместно с представители на Изпълнителя, които той е длъжен да осигури, проверка на 

функционалността на Софтуерния продукт. След провеждане на тестовете Възложителят 

изпраща на Изпълнителя констативен протокол, съдържащ описание на констатираните 

недостатъци, неточности, пропуски, дефекти, несъответствия, проблеми във 

функционалността и други проблеми (наричани по-нататък „Недостатъци“), свързани със 

Софтуерния продукт. Такъв протокол не се изпраща при установена пълна изправност на 

Софтуерния продукт. 

(5.4) Изпълнителят се задължава да отстрани всички Недостатъци, констатирани по 

отношение на Софтуерния продукт и функционалността му, така че да бъде спазен 

уговорения срок по чл. (4.2) от получаване на констативния протокол по предходната 

алинея. Ако след изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящата точка, 

Възложителят отново констатира Недостатъци, свързани със Софтуерния продукт и 

функционирането му, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани незабавно при получаване на 

съобщение за това от страна на Възложителя. След отстраняването на всички констатирани 

Недостатъци, Страните подписват Приемо-предавателен протокол за изпълнение на 

възложеното („Приемо-предавателен протокол“).  

В случай, че Недостатъците са съществени и не бъдат отстранени до крайния срок за 

подписване на Приемо-предавателния протокол, посочен в член (5.4) или при пълно 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати 
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Договора както и право да получи неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от 

стойността на Договора. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Член 7. Права и задължения на Изпълнителя 

(7.1) Изпълнителят се задължава: 

(7.1.1) да доработи и внедри Софтуерния продукт в Системата, съгласно Техническите 

спецификации на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя в сроковете и 

при останалите условия на този Договор; 

(7.1.2) да изпълни възложената му работа така, че тя да бъде напълно годна и функционална 

за предвиденото в този Договор предназначение, а именно да осигурява функционалностите 

на Софтуерния продукт, посочени в Техническите спецификации на Възложителя; 

(7.1.3) да спазва указанията на Възложителя относно извършваната работа, в т.ч. да не 

затруднява и препятства по какъвто и да е начин функционирането на Системата, да осигури 

непрекъсваемост на осъществяваните чрез нея процеси и нужната защита от неоторизирано 

посегателство/промяна в базите ѝ данни; 

(7.1.4) в процеса на изпълнение на Договора да не пречи или възпрепятства дейността на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен когато това се налага поради естеството на дейностите, като се 

стреми това да бъде минимално и да приключи възможно най-бързо; 

(7.1.5) да не разгласява информация за Възложителя и/или негови клиенти и/или други 

негови съконтрагенти, станала му известна при или по повод изпълнение на възложената му 

с този Договор работа;  

(7.1.6) да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно да не 

я разкрива пред трети лица;  

(7.1.7) при поискване от страна на Възложителя да върне или унищожи за негова сметка 

всички документи, получени във връзка с извършената работа; 

(7.1.8) при изпълнение на възложената му с този Договор работа да не нарушава авторските 

и другите сродни права на трети лица и да спазва всички разпоредби на действащото 

българско законодателство във връзка със защита на правата на интелектуална собственост 

на трети лица. Изпълнителят гарантира, че Софтуерния продукт, така както е доставен, не 

накърнява никакви права на интелектуална собственост, притежавани от трети лица. 

Изпълнителят гарантира, че притежава всички необходими права на интелектуална 

собственост или за своя сметка ще осигури законосъобразно придобиване на всички права 

и други съгласия, необходими му за изпълнение на предмета на Договора; 

(7.1.9) да осигури гаранционна поддръжка при условията на този Договор; 

(7.2) Изпълнителят има право: 

(7.2.1) при своевременно и точно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор да 

получи уговорената цена в сроковете и при условията на този Договор; 

(7.2.2) да изисква разяснения и информация от Възложителя във връзка с изпълнението на 

поетите задължения по настоящия Договор; 



Договор за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доработка на внедрена софтуерна система 

Колибри ERP“  
 

За Възложителя:                                                                                          За Изпълнителя:  

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                               /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

  

 стр. 5 
 

(7.2.3) да получава необходимото съдействие от Възложителя при изпълнение на 

задълженията си по този Договор, в т.ч. и тези, посочени в Техническите спецификации на 

Възложителя (Приложение № 1). 
 

Член 8. Права и задължения на Възложителя 

(8.1) Възложителят се задължава: 

(8.1.1) да плати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия 

Договор; 

(8.1.2) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му 

работа, включително като предостави информация и достъп до данните, които 

Изпълнителят е изискал във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

в това число и данните, съгласно Техническите спецификации на Възложителя – 

(Приложение № 1), при гарантиране интересите на ДП БСТ и изискуемата се защита на 

базите данни в Системата; 

(8.1.3) да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на 

Изпълнителя или негови служители в офисите на Възложителя. 

 

(8.2) Възложителят има право: 

(8.2.1) във всеки момент от изпълнението на този Договор да извършва проверка относно 

качеството, стадия на изпълнение, техническите спецификации и др. на Софтуерния 

продукт; 

(8.2.2) във всеки момент от изпълнението на този Договор да дава предложения за 

допълнения и изменения с цел оптимизация на Софтуерния продукт без да изменя предмета 

на Договора; 

(8.2.3) да прави предложения във връзка с организацията на работния график в случаите, в 

които за извършването на работата по настоящия Договор е необходимо участието на 

Възложителя или на негови служители.  

(8.2.4) да получи качествено и пълно изпълнение на предмета на договора, съответстващо 

на изискванията и на Техническите спецификации в документацията за участие и съобразно 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА  

 

Член 9.  

(9.1) Срокът за гаранционна поддръжка на Софтуерния продукт е съгласно посоченото в 

член (4.3) от Договора. 

(9.2) В случай, че се установят скрити Недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен 

в срока по предходната алинея (9.1), той е длъжен да ги отстрани за своя сметка в най-кратък 

срок, съгласуван между Страните. Гаранционният срок не тече от момента на предявяване 

на рекламацията до нейното отстраняване. 
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(9.3) За възникналите в гаранционния срок Недостатъци по Софтуерния продукт 

Възложителят уведомява писмено, по електронна поща и/или по факс Изпълнителя, като в 

срок от 2 (два) часа от възникването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен 

да започне работа по отстраняването на Недостатъците. Времето за отстраняване на 

Недостатъците е не повече от 5 дни. Срокът за гаранционна поддръжка на Софтуерния 

продукт, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на Недостатъците. 

(9.4.) Недостатъци, настъпили в резултат на изменение на дизайна и/или конфигурацията на 

Софтуерния продукт, или на неправилното им използване от Възложителя, или от негови 

служители, не се покрива от гаранцията, съответно са за сметка на Възложителя. 

(9.5) Без оглед на предоставената гаранция Изпълнителят гарантира, че Софтуерните 

продукти ще представляват завършено, интегрирано решение на изискванията на 

Възложителя и ще осигуряват функционалността и добрата работа на системата, в която са 

интегрирани, съгласно Техническата спецификация. Изпълнителят поема отговорност за 

успешното взаимодействие и интегриране на всички продукти и компоненти, доставени в 

изпълнение на Договора. 

 

VІ. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ЛИЦЕНЗИОННИ 

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СОФТУЕР 

 

Чл. 10. Права на интелектуална собственост 

(10.1) Изпълнителят предоставя и Възложителят получава неограничено във времето право 

на ползване съгласно императивните разпоредби на Закона за авторското право и сродните 

му права и предоставените му с Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение 

№ 2), върху всички обекти на индустриална и/или интелектуална собственост, които са 

необходими за ползването на предмета на договора и правата върху които се притежават от 

Изпълнителя. Възложителят има право да ползва неограничено във времето и в същия обем 

и всички обекти на индустриална и/или интелектуална собственост, които са необходими за 

функционирането на Системата в съответствие с Техническите спецификации – 

Приложение № 1 към настоящия Договор и тези, които ще бъдат създадени от Изпълнителя 

и/или от неговите служители при или по повод изпълнението на настоящия Договор. За 

избягване на съмнение, разпоредбите на настоящия член се отнасят до, но не само, 

Приложния софтуер, всички разработки, чертежи, анализи, проекти, инструкции за 

употреба, обяснителни записки, материали за обучение на служители и други. 

(10.2) Правата на Възложителя по член (10.1): 

1. Са обикновени (неексклузивни); 

2. Напълно изплатени и неотменяеми;  

3. Валидни за цялата територия на Република България;  

 

 (10.3) Възнаграждението на Изпълнителя за учредяването на правата по настоящия член е 

включено във възнаграждението на Изпълнителя по този Договор. 



Договор за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доработка на внедрена софтуерна система 

Колибри ERP“  
 

За Възложителя:                                                                                          За Изпълнителя:  

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                                               /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

  

 стр. 7 
 

(10.4) Изпълнителят се задължава да извърши, респективно да осигури извършването на 

всички необходими действия, които Възложителят може да сметне за необходими или 

полезни за защитата на своите права и законни интереси спрямо обектите по член (10.1-

10.3). 

(10.5) Изпълнителят декларира и гарантира, че: 

а) не е прехвърлял или учредявал в полза на трети лица каквито и да било изключителни 

права върху обектите на индустриална и/или интелектуална собственост по настоящия член; 

б) има пълното и неограничено право да се разпорежда с тези права както намери за добре; 

в) използването на тези обекти от Възложителя няма да нарушава каквито и да било права 

на трети лица; 

г) Софтуерния продукт, доработващ Системата, не следва да нарушава по никакъв начин 

права на интелектуална собственост, в т.ч. и отнасящи се до авторски права върху 

компютърни програми и бази от данни, изключителни права за изобретения или полезни 

модели, включително права върху регистрирани марки, промишлен дизайн и топологии на 

интегралните схеми, съответно никое трето лице няма и няма да има каквито и да било 

претенции спрямо Възложителя във връзка с тези обекти на индустриална и/или 

интелектуална собственост и тяхното използване, или във връзка с правата върху тези 

обекти. 

 

Чл. 12. Лицензионни споразумения за софтуер 

(11.1) Изпълнителят доставя и осигурява на Възложителя необходимите права и лицензи за 

достъп и употреба на всеки един от необходимите за и използваните при и по повод 

доработената Система софтуери, авторските права върху които се притежават от трети лица, 

включително, но не само: софтуера за управление на бази данни както и всички изобретения, 

полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, включени в или свързани с такъв 

софтуер. 

(11.2) Изпълнителят гарантира и осигурява, че лицензите по член (11.1): 

1. са обикновени (неексклузивни); 

2. напълно изплатени и неотменяеми;  

3. валидни за цялата територия на Република България;  

4. разрешават Софтуерния продукт да бъде използван или копиран за употреба на 

или с хардуера, за който е бил придобит, плюс оборотен (резервен) хардуер със същия или 

подобен капацитет;  

5. разрешават Софтуерния продукт да бъде приспособен към нуждите, адаптиран 

или комбиниран с друг компютърен софтуер за употреба от Възложителя;  

6. разрешават достъп до Софтуерния продукт на доставчиците на поддържащи 

услуги и техните подизпълнители, до степен, която е разумно необходима за изпълнение на 

техните договори за поддържащи услуги. 

(11.3) Изискванията по член (11.2), точки от 4 до 6 вкл. се прилагат, доколкото тези 

изисквания не противоречат с лицензионната политика на производителя на предоставения 

софтуер или притежателя на правата върху него. 
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(11.4) Разходите за осигуряването на правата и лицензите по член (11.1 -11.2) са включени 

във възнаграждението на Изпълнителя по този Договор. 

(11.5) Никоя от страните не може да използва търговските марки, марките за услуги, логото 

и/или други знаци, притежавани от насрещната страна, пред трети лица, без нейното 

предварително писмено съгласие. 

VII. НЕУСТОЙКИ 

 

Член 12.  

(12.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 

нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя 

неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един процент) от сумата по член (2.1) за всеки 

просрочен ден, но не повече от 50 % (петдесет процента) от общата цена на Договора по 

член (2.1). 

(12.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 

Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един 

процент) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от 

общата цена на Договора по член (2.1). 

(12.3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение, включително отказ за изпълнение 

на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на 

Възложителя неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от общата цена на Договора 

по член (2.1). 

(12.4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по 

гаранцията Възложителят има право да прекрати незабавно Договора като Изпълнителят 

дължи на Възложителя неустойка в размер на 50 % (петдесет процента) от общата цена на 

Договора по член (2.1). 

(12.5) При нарушение от страна на Изпълнителя на правата на Интелектуална собственост 

на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата 

цена на Договора по член (2.1). 

(12.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение.  

(12.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 

банкова сметка: Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG10UNCR70001521679048, BIC: 

UNCRBGSF. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

  

Член 13.  

(13.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

(13.1.1) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

(13.1.2) с изтичане на уговорения срок; 
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(13.1.3) 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 да предотврати – с писмено уведомление от 

Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

(13.1.4) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора („непреодолима сила“) продължила по-дълго от 20 дни; 

(13.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с 

уведомление, изпратено до Изпълнителя:  

(13.2.1) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционна 

поддръжка в срока по гаранцията, както и при пълно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя за гаранционна поддръжка; или  

(13.2.2) забави изпълнението на свое задължение по договора с повече от 30 /тридесет/ 

работни дни; или 

(13.2.3) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 

които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на 

Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;  

(13.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 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 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. 

(13.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности 

по изпълнение на Договора. 

(13.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него 

или в приложимото законодателство. 

 

Член 14. 

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на 

чл. 116 ЗОП. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Член 15. 

(15.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може 

да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна 

за възникването на непреодолима сила. 
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(15.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(15.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(15.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

 

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Член 16. 

(16.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, 

получена при и по повод изпълнението на Договора 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 „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. 

(16.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, 

на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 

конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 

необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 

съответните задължения за конфиденциалност. 

 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 17.  

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 

законодателство. 

 

Член 18.  
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(18.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 

изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на ДП БСТ; 

Тел.: 02/8181815 

e-mail: s.nikolova@toto.bg 

Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ. 

Тел.: 02/8181881 

e-mail:eps@toto.bg 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Иван Халачев 

Тел.: 066 808410 

e-mail: office@edabg.com 

 

 (18.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 

да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 

действителност. 

(18.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

(18.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 

Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 

адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 

кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 24 се считат за валидно 

изпратени и получени от другата Страна. 

(18.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или 

по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 

валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата 

или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 

 

Член 19.  

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор 

на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

 

Член 20.  

(20.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай 

на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция 

по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори. 



Договор за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доработка на внедрена софтуерна система 

Колибри ERP“  
 

За Възложителя:                                                                                          За Изпълнителя:  
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(20.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК. 

 

Член 21. 

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

Член 22. 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя; 

3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя; 

 

Настоящият Договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – 2 за Възложителя и 1 за 

Изпълнителя. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                 /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 

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

ДАМЯН ДАМЯНОВ                          ИВАН ХАЛАЧЕВ                               

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                  УПРАВИТЕЛ 

       

                                        

/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                  

……………………………….. 

СВЕТЛА НИКОЛОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

 


