
ДОГОВОР. 
/ . / ^ . ^ . . . 2 0 1 5 г. 

Днес,., в гр. София, между: 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/ възложител на обществената поръчка, с адрес на 
управление: гр. София, ул. „Врабча" № 1, БУЛСТАТ 175263817, представлявана от 
Евтим Костадинов Костадинов, председател на Комисията, наричана за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
Военноинвалидна кооперация „Корона", със седалище и адрес гр. Чирпан, ул. 

„Христо Смирненски № 5, вх. А, ЕИК: 123568073, представлявано от Николай Енчев 
Василев чрез пълномощника си Валентин Николов Николов, упълномощен с нотариално 
заверено пълномощно № 1046/11.03.2015 г. на нотариус Люсиен Иванов, рег. №090 с 
район на действие Районен съд гр.Чирпан 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 
на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП и Решение № ВОП-03/17.04.2015г. на председателя на 
КРДОПБГДСРСБНА се сключи настоящият Договор, както следва: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отпечата два 

бюлетина, двуезичен каталог, двуезична брошура и единадесет документални сборника 
(на книжно тяло, в електронен вариант на СО и в разширено електронно издание на 
за нуждите на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно техническото предложение на изпълнителя 
и техническата спецификация на възложителя, неразделни части от договора. 

II. СРОКОВЕ 
2. Срокът на договора е до 18.12.2015г. 
2.1.Сроковете на изпълнение на дейностите предмет на договора са: 
2.1.1. за Бюлетин 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на писменото 

възлагане; 
2.1.2. за документален сборник 35 (тридесет и пет) работни дни, считано от датата на 

писменото възлагане; 
2.1.3. за СО вариант на документален сборник 35 (тридесет и пет) работни дни, считано 

от датата на писменото възлагане; 
2.1.4. за ОУБ вариант на документален сборник 20 (двадесет) работни дни, считано 

от датата на писменото възлагане; 
2.1.5. за двуезичен каталог 35 (тридесет и пет) работни дни, считано от датата на 

писменото възлагане; 
2.1.5. за двуезична брошура 35 (тридесет и пет), работни дни, считано от датата на 

писменото възлагане; 
Възложителят не се ангажира с поетапност/регулярност на заявяване на посочените 

издания. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. Общата стойност на договора е в размер на 72 599.50 (седемдесет и две хиляди 

петстотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки) без включен ДДС. 
3.1. Плащането се извърши в срок до 30 работни дни от датата на доставяне на 

съответния Бюлетин, на съответния документален сборник и електронният му вариант на 
СО, на съответния ОУБ вариант на документален сборник, описании в раздел I, на база 
единичните цени посочени в ценовото предложение, в сроковете по раздел II, срещу 
представена фактура и приемателно-предавателен протокол. 



3.1.1. При фактически обем на книжните издания по-малък или по-голям от 
предвидения в техническата спецификация (240 страници/30 печатни коли за бюлетини и 
64 страници/8 печатни коли за двуезичен каталог), стойността на печатните издания не 
подлежи на промяна. В тези случаи ще се увеличава или намалява тиражът на съответното 
книжно издание, като за една печатна кола е с 2%, но не повече от 10% от предвидения от 
възложителя тираж. 

3.2.Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата сума по банков път. 
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
Банка Уникредит булбанк АД - клон Стара Загора 
1ВА№ ВС46 Ш С К 7630 1028 8985 88 
В1С код Ш С К В08Р 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
4.1.1. да дава указания, да прави уточнения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на 

изпълнението на проектите; 
4.1.2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за изпълнението предмета на 

договора, като не нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4.1.3. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок възложената работа; 
4.1.4. да откаже приемането на готовата продукция поради отклонения от 

одобрените проекти, при констатирани недостатъци и да приложи т. 8.4. от договора или 
да приложи т. 5.3. 

4.1.5. При невъзможност Възложителят има правото да не заяви някое от посочените 
в техническата спецификация издания (книжно и/или електронно). 

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
4.2.1. да приеме извършената в срок и без отклонения заявена дейност предмет на 

договора; 
4.2.2. да заплати уговореното възнаграждение съобразно условията в раздел III от 

договора. 
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
4.3.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

възложената работа; 
4.3.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнената в срок и без отклонения 

заявена дейност предмет на договора; 
4.3.3. да получи уговореното възнаграждение . 
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
4.4.1. да изпълни заявената дейност съобразно показателите описани в техническата 

спецификация на възложителя и в определените в договора срокове за изпълнение на 
дейностите. 

4.4.2. да изпълни заявената дейност с дължимата грижа и в съответствие с 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4.4.3. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на поръчката 
периодично. 

4.4.4. да транспортира съответната продукция /бюлетин/и, каталог, брошюра, 
документален сборник/ци/ с електронен вариант на СО, и на ОУО вариант на документален 
сборник/ци/ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свои разноски и риск. 

V. ПРИЕМАНЕ 
5.1 при предаване на съответната продукция, страните подписват приемателно-

предавателен протокол, който потвърждава факта на предаването и отсъствието на явни 
недостатъци. 

5.2. рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от 
откриването им, но не по-късно от 1 (един) месец от датата на доставката, със съответен 
протокол. 



5.3. при констатиране на дефекти или несъответствия със заданието и одобрените 
дизайнерски проекти, при предаването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени 
съответната продукция, от свое име и за своя сметка, в срок до 20 (двадесет) работни дни. 

5.4. собствеността и рискът от погиването и повреждането на съответната продукция 
преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на подписването на съответния 
приемателно-предавателния протокол. 

5.5. съпроводителната документация на експедираната продукция трябва да съдържа 
оригинална фактура. 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
6.1. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция (парична 

сума или банкова гаранция) за изпълнение на задълженията си по него в размер на 
( ) лева, представляваща 2% от стойността на договора без 

ДДС. 
6.2. Гаранцията по 6.1. се освобождава 3 календарни дни след изтичане срока на 

договора. 
6.3. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 
6.4. При неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията по 6.1. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представя на основание чл.59, ал.б от ЗОП гаранция за 

изпълнение. 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
7.1. за неспазване на срока /за изпълнение на заявената дейност/, указан в раздел II 

от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 
на 0.3 % (нула цяло и три процента) от стойността на договора, съгласно раздел III т. 3., за 
всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) от нея. 

7.2. при неизпълнение на задължението за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
той дължи неустойка в размер на 0.3 % (нула цяло и три процента) от сумата на 
забавеното плащане, за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) от 
нея. 

7.3. плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й 
да търси обезщетение за нанесени претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 
неустойката по общия ред на ЗЗД. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕНА ДОГОВОРА 
8.1. Настоящият договор се прекратява: 
8.1.1. с изтичане на срока на договора. 
8.1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
8.2. Предсрочно прекратяване на договора: 
8.2.1.когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага 
след настъпване на обстоятелствата; 

8.2.2. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от 
страните. 

8.3. Разваляне на договора: 
8.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да развали договора в случай на закъснение на 

изпълнението от сроковете определени в раздел II повече от 5 (пет) работни дни, с 
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да получи неустойка по раздел VII от 
договора. 

8.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали този договор при виновно 
неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на условията за плащане, съгласно раздел III 



т. 3.3 повече от 10 (десет) работни дни с писмено предизвестие до възложителя и да 
получи неустойка по раздел VII от договора. 

IX. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ 
9.1. Споровете между страните по тълкуването и прилагането на този договор се 

решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, всяка една от 
страните може да отнесе спора за решаване по съдебен ред. 

X. АВТОРСКИ ПРАВА 
10.1. Авторските права върху интелектуалните продукти, създадени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на настоящия договор, принадлежат на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
11.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
11.2. Разменената кореспонденция между страните във връзка с изпълнението на 

договора е неразделна част от него. 
11.3. Страните определят следните представители, които да следят за изпълнение на 

предмета на настоящия договор и да подписват предвидените в договора документи, както 
следва: 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Валентин Николов, тел: 0888 84 01 61, факс: 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Татяна Кирякова, тел: 0884 32 26 83, факс. 
11.4. Всички спорове, възникнали между страните по изпълнението на този договор, 

се разискват и решават по споразумение, а при непостигане на съгласие споровете се 
решават по съдебен ред. 

11.5. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на 
оригинал - по един за всяка от страните, и се подписа както следва: 

Приложение: 
1. Техническа спецификация на възложителя; 
2. Ценова оферта на изпълнителя; 
3. Техническо предложение на изпълнителя. 

Директор на Дирекция ФСПАД: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: у" ( < 
(Е. Костадинов) 

(В. Стефанова) 


