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ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0025 

“Усъвършенстване на системите за управление в  
Националната художествена академия, чрез въвеждане на 

 Автоматизирана Университетска Информационна Система””  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейски социален фонд на Европейския съюз            
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Национална художествена академия 
 

 
Д О Г О В О Р 

 
№ ……… / ………..…. 2013 г. 

 
 

Днес, ………….……..г., гр. София, между:  
 
 1. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, с адрес: гр.София 1000, 
ул.”Шипка”№ 1 и с ЕИК ......................, представлявана от проф. Светослав Кокалов – Ректор на 
Национална худовествена академия  и главен счетоводител ............................., наричана по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 
 
 2. ……………………………., представлявано от………………….., в качеството му на 
управител, притежаващ л.к. № ………………… изд. на ………………..год. от МВР –……………., 
ЕГН……………….., седалище и адрес на управление: гр…………….., ул. “………….” № 
…………., и ЕИК ………….., наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 
  
на основание чл. 41, ал. 1 от Закон  за обществени поръчки и в изпълнение на Решение № 
……........./ 2013г. на Ректора на Национална худовествена академия  за определяне на изпълнител 
на настоящата обществена поръчка  

 
се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха следното:  

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане 
обществена поръчка с предмет «Анализ, проектиране, разработване и внедряване на 
автоматизирана университетска информационна система по проект “Усъвършенстване на 
системите за управление в Националната художестевна академия, чрез въвеждане на 
автоматизирана университетска информационна система”, схема BG051PO001-3.1.08 
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, финансирана от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 
съгласно Техническите спецификации на обществената поръчка. 

(2) Офертата на Изпълнителя и документацията за участие за възлагане на обществената 
поръчка, съставляват неразделна част от този договор. 

Чл. 2. Обхватът на предмета на договора се състои в Анализ, проектиране, разработване и 
внедряване на автоматизирана университетска информационна система по проект 
“Усъвършенстване на системите за управление в Националната художестевна академия, 
чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система”. 
 

ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА   
 
Чл. 3. (1) Стойността на договора е ...........................………(..........................) лева без ДДС, 

или.........................................(.................................) лева с ДДС. 
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(2) Стойността, посочена в ал. 1, не подлежи на изменение, освен в предвидените в закона случаи. 
(3) Посочената обща цена е крайна и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число, 
но не само, мита, такси и данъци, вкл. данъци при източника, ако има такива. Цената включва и 
всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за закупуване и предоставяне на системен софтуер и друг 
софтуер, необходими за функционирането на Системата като цяло. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси и претендира допълнителни плащания или по-високи 
суми от посочените в ал. 1 поради неправилно разбиране на условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
непредоставена пълна и точна информация в документацията за участие в обществената поръчка, 
или че не е успял да предвиди възникване на условия, които да водят до оскъпяване на работата 
му, или всякакви други причини, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП.  
 

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 4. Плащанията ще се извършват с платежно нареждане по следната сметка на 

Изпълнителя: 
IBAN сметка: ........................................... 
BIC код на банката: ................................. 
Банка: ........................................................ 
Град/клон/офис: ....................................... 
Адрес на банката: .................................... 

 
Чл. 5. (1) Плащанията ще се извършват както следва. 

 Авансовото плащане е в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора. 
Авансовото плащане е платимо след подписване на договора, до 10 дни от датата на 
получаване на фактурата.  

 Междинно плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора. 
Междинното плащане е платимо след проектиране на системата. 

 Окончателното плащане е в размер на 60% (шестдесет процента) от стойността на 
договора след окончателно приемане работата на изпълнителя. 

 
ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е не повече от 14 

(четиринадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.  
(2) Когато изпълнението на договора е спряно поради непреодолима сила по смисъла на 

чл. 16, ал. 1, срокът по ал. 1 се удължава с периода на спирането.  
(3) В срока за изпълнение на договора включва времето, необходимо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за одобрение на представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резултати по етапи. 
(4) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението на настоящия 
договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по схема BG051PO001-3.1.08 
„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, финансирана от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, по проект 
“Усъвършенстване на системите за управление в Националната художестевна академия, 
чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система” ДБФП 
BG051PO001-3.1.08-0025 и Договор № ................ (настоящия договор), или същото да бъде 
пояснено в придружаващ щи ги документ, ако във фактурата няма място за изписване на това. 
 
 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
  

Чл. 7. Възложителят се задължава: 
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 1. при получаване на уведомление за изпълнение на етап или дейност в съответния срок и 
при липсата на недостатъци да приема изпълнението с подписване на приемо-предавателен 
протокол и/или съответен документ;  
 2. да заплати цената при договорените условия и начин; 
 3. при необходимост да оказва своевременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да дава 
инструкции, указания, одобрения и съгласувания и да не отказва такива без основателна причина, 
да определя свои експерти за участие в работни срещи за обсъждане на възникнали при 
изпълнението въпроси и по друг подходящ начин; 
 4. да предоставя своевременно достъп на определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ негови експерти 
до съответни обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след получаване на искане за това с поименно 
посочване на лицата, съобразно изискванията за сигурност и правилата за режим и достъп до 
обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
 5. да спазва конфиденциалност по отношение на информация и данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
станали му известни във връзка с изпълнението на договора, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
като негова търговска тайна или други защитени от закона права; 
 6. да информира своевременно, точно и по договорения ред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за свои 
решения, необходими промени и други въпроси с организационен характер.  
 Чл. 8. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
 1. да получи качествено и пълно изпълнение на предмета на договора, съответстващо на 
изискванията и на техническото задание в документацията за участие и съобразно Техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и договора; 
 2. да прави проверки и осъществява текущ контрол, включително във всеки момент има 
право на достъп до обекта (обектите), в които се предоставят услугите, без това да води до 
съществено затруднение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като задължително негов/и 
представител/и участват в и при провеждане на тестовите процедури, предвидени съгласно 
договора; 
 3. да прави искане за отстраняване на недостатъци, преработване или доработване при 
установяване на нередовности, непълно или некачествено изпълнение; отстраняването на 
нередностите да се извърши в определените срокове и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 4. да получи всички права, необходими за пълноценно и законосъобразно ползване на 
Системата, съгласно договора. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приема изпълнение, неотговарящо на изискванията 
и спецификациите, включително непълно и неточно изпълнение, както и може да предявява 
рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличие на недостатъци по реда на раздел ІХ. 

(3) Разходите, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на явни и скрити 
недостатъци са за негова сметка и не водят до увеличение на цената по договора. 

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите за пълно, качествено и в 

срок изпълнение на предмета на договора, да изпълнява инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както 
и да пази добросъвестно неговите интереси през целия период на действие на този договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 1. да разработи и предостави софтуер, отговарящ на техническото задание на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответстващ на характеристиките на Техническото предложение - неразделна 
част от договора и без наличието на явни и скрити недостатъци; всички осигурени услуги да са 
без дефекти в структурно и техническо отношение, използвани материали, изработка и работа, 
които биха попречили на Системата като цяло или нейни компоненти да отговорят на 
техническите спецификации на Възложителя или да ограничат в значителна степен 
изпълнението, надеждността или възможностите за развитие на Системата; 
 2. да организира и осъществи при спазване на последователността на етапите и сроковете 
по чл. 6, пълното внедряване на Система и да я въведе в експлоатация, като я предостави във 
функциониращо състояние на обучени от него служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
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 3. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на етап, дейност или 
задачи, като му предаде всички необходими отчетни документи, софтуерни програми, изходните 
кодове за приложния софтуер и документацията, съдържаща всички необходими ръководства за 
инсталация, поддръжка възстановяване и работа с отделните компоненти на Системата;  
 4. да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяването на текущ контрол и 
предоставя при поискване информация за хода на изпълнението; 
 5. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнението на даден етап и доколкото 
подобни откази или нови искания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не влизат в противоречие или не водят до 
промени или отклонения от вече приетите разработки, анализи или проекти, да изпълни в срок 
забележките, като отстрани констатираните недостатъци и представи 
преработка/доработка/изцяло ново изпълнение или подменен продукт, или извърши друго, 
изискуемо за изпълнение на услуга по договора, необходими за приемане на съответния етап;  
 6. в процеса на изпълнение на договора да не пречи или възпрепятства дейността на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен когато това е неизбежно, като се стреми това да бъде минимално и да 
приключи възможно най-бързо; 
 7. в случай, че се наложи да ползва активи или консумативи, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително ток, вода и др.п., чрез своите специалисти е длъжен да ги опазва 
и поддържа в добро състояние, както и да ги ползва разумно и само за работата по договора; 
 8. да извършва за своя сметка всички допълнително възникнали необходими работи, 
вследствие допуснати от него пропуски или грешки. Отстраняването на пропуските/грешките е 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се извърша в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок, 
който не може да води до промяна на общия срок за изпълнение на договора; 
 9. при направена до изтичане на гаранционния срок рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за наличие на 
недостатъци - да отстрани недостатъка в договорения срок изцяло за своя сметка. 
 10. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Сертифициращият орган, 
Одитиращият орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до 
помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите от проверки на място.  

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението 
на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.  

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на 
настоящия договор, както следва: 
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля изцяло или каквато и да е част от своите 
права или задължения по този договор на трето лице, вкл. подизпълнител, освен когато в 
офертата е посочил подизпълнител – само на този подизпълнител и за определената в офертата 
част от дейността. Предходното изречение не се прилага в случаите когато се касае за права, за 
които по силата на действащото в страната законодателство, е недопустим предварителен отказ 
от тях.  

(4) Когато има посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и 
отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техните договорни отношения да бъдат изцяло съобразени с 
този договор. В този случай в отношенията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 
действията/бездействията на свой подизпълнител като за свои. 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 1. да получи договореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора при 
условията и по начина, определен в раздел ІV и при точно и в срок изпълнение на възложеното; 
 2. на своевременно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато такова е необходимо 
за изпълнението на съответната дейност, включително да получава одобрения, съгласувания, 
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допълнителна информация, инструкции, разрешения и др.п., необходими за изпълнение на този 
договор. 
 

VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ 
 
Чл. 11. (1) След приключването на всеки етап, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му изпраща съответната документация (доклад, отчети, технически 
резултати и др.) в един екземпляр на хартиен и/или на оптичен носител (CD) за разглеждане и 
приемане. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва изпълнението на съответен етап, като към уведомлението 
по ал. 1 задължително представя документ и/или посочва постигане на резултати. 

(3) В срок от 3 работни дни след получаване на уведомлението и документацията за 
изпълнение на съответен етап или дейност по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява представените 
документи и/или резултати от тестовете, дали изпълнението отговаря на изискванията. В същия 
срок оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват приемо–
предавателен протокол за приемане на изпълнението, когато не е налице основание за отказ за 
приемането му или протокол за отказ за приемане на изпълнението.  

(4) При отказ за приемане на изпълнението в протокола се вписват забележките и се 
определя срок, в който пропуските и недостатъците да бъдат отстранени, съответно извършена 
доработка или преработка и този протокол се счита за надлежно уведомяване на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за явни недостатъци на изпълнението. В срока за отстраняване на 
недостатъците ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършената работа и отново 
представя съответните документи за приемане на изпълнението с двустранен протокол. 
Процедурата се прилага до изготвянето на протокол за приемане, освен ако неизпълнението е в 
такава степен, че не би могло да се отстрани с доработка или преработка в разумен срок 
съобразно графика за изпълнение и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши да развали договора. 

(5) При липса на двустранно подписан протокол за приемане или отказ за приемане в 
срока по ал. 1 се счита, че изпълнението е прието, освен ако в същия срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че не приема изпълнението и посочи причините за това. 

(6) След етап проектиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да дава указания, да прави 
забележки или да променя изискванията към разработките, ако това би било в отклонение от 
изготвения и одобрен доклад „Анализ и проектиране”. 
  (7) При подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой служител и 
предоставените му правомощия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да променя Управителя на проекта по 
начин, който да не препятства работата по договора. Новият представител има правомощия от 
момента на надлежното получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писменото уведомление за промяната. 

(8) Представителят има правомощие да представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички 
оперативни въпроси, касаещи целия предмет на договора или произтичащи от него. Всички 
уведомления, инструкции, разпореждания, протоколи, одобрения, съгласувания, съобщения и др. 
съгласно този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се издават от представителя на 
възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Всички уведомления, 
инструкции, протоколи, съгласувания, съобщения и др., давани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор, се дават на представителя, освен ако 
изрично не е уговорено друго между страните. 

 (9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя от своя страна за Ръководител на проекта лицето, 
посочено в документите за подбор към неговата оферта. При подписване на този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено правомощията на Ръководителя на 
проекта при изпълнение на задълженията му като негов представител във връзка с изпълнението 
на договора. 

(10) Определеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ръководител на проекта има правомощията да 
представлява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всички оперативни въпроси относно изпълнението на договора 
или произтичащи от него и предава на Управителя на проекта всички уведомления, инструкции и 
други съобщения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички уведомления, инструкции, информация 
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и други съобщения, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Управителя на проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
се предават на Ръководителя на проекта, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. 
Ръководителят на проекта носи отговорност за ръководенето на дейностите на експертите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на персонала на подизпълнителите. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да променя лицето - Ръководител на проекта, освен 
след писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде съгласие, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ назначава за Ръководител на проекта друго лице със същата или по-висока 
квалификация съобразно изискванията, посочени в Документацията за възлагане на 
обществената поръчка за ръководител на проекта и след одобрението му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Новото лице може да упражнява правомощията на Ръководител на проекта от представяне на 
писменото пълномощно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
VІIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл. 12. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на 

договора или…………………………………………..(…………..) лева.  

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 20 (двадесетия) ден 
след подписване на протокола на комисията по чл.11, с който приема окончателното изпълнение 
на договора, ако е посочено, че изпълнението е точно, качествено и отговаря на изискванията на 
Възложителя.  

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя, ако в протоколите по чл.11 е 
посочено, че изпълнението е неточно, некачествено и/или не отговаря на изискванията на 
Възложителя. 

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя в случай на разваляне на 
договора по вина на Изпълнителя. 

(5) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя в случай на забавено изпълнение 
на договора по вина на Изпълнителя. 

(6) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. 
 (7) При пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя Възложителят задържа 
гаранцията за изпълнение на договора за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.
  

(8) При частично изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят задържа част от 
гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на стойността на неизпълнението, за 
обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.  
 (9) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение след приемане на окончателното 
изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 
него. 

ІХ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 13. (1) При забава на Изпълнителя при извършване на отделни дейности от обхвата на 

настоящия договор, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет 
процента) за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) върху стойността на 
договора, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят 
договорената неустойка. 
 (2) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора като цяло 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден за всеки ден 
забава, но не повече от 10% (десет процента) от цената на договора.  
 (3) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на договора като 
цяло, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер до 10% (десет процента) от 
цената на договора.  
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 (4) При пълно неизпълнение на договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка 
в размер на 10% (десет процента) от цената на договора, както и възстановяване на авансовото 
плащане. 
 (5) При пълно неизпълнение на отделни задачи/дейности от обхвата на договора 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността, оферирана от 
него за извършване на тази дейност. 
 Чл. 14. При забава на плащането Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер 
на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден, но не повече от 10% (десет процента) върху 
стойността на договора.  

Чл. 15. Наложените глоби и/или санкции от държавните институции за установени 
нарушения при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се 
заплащат от нея. 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 16. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, 

или  некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може 
да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, в това 
число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на не положена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде 
преодоляно. 

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – 
за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.  

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, 
издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други 
релевантни документи и доказателства. 

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика 
водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито 
задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата 
страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.  

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в петдневен срок писмено с 
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. 

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал. 6, не 
даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие 
уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна 
да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може 
да е по-кратък от 5 (пет) дни. 

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 7 страната, която е дала 
известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 
прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.   

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, 
произтичащо от договора, и което е пряко свързано с изпълнението на задължението, 
възпрепятствано от непреодолимата сила. 
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ХІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 17. (1) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

(2) Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по изключение 
само в предвидените от чл.43, ал.2 от Закона за обществени поръчки. 

 
 ХІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
 Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изпълнението на всички 
задължения на всяка от страните. 
 (2) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за изпълнение. 

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на 
страните. 

(4) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 
невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, 
която твърди, че такава невъзможност е налице. 

(5) Възложителят може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до 
Изпълнителя, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, частично, некачествено 
и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя. 

(6) Възложителят може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до 
Изпълнителя, когато са настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията 
на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати. 

(7) Възложителят може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до 
Изпълнителя, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на 
процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор са допуснати съществени нарушения, 
нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с  Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.  

(8) В случаите по предходната алинея, когато нарушението, нередността или измамата е 
извършена от Изпълнителя по настоящия договор Възложителят няма да изплати на Изпълнителя 
направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме 
законовите действия за възстановяване на вече изплатените средства по договора. 
 

ХІІІ. СЪОБЩЕНИЯ 
 
Чл. 19. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 

настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица. 

(2) За дата на съобщението/известието се смята: 
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс. 
Чл. 20. (1) Валидни адреси и данни на страните са: 
 

За Възложителя: 
Адрес: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 
София 1000, ул. „ШИПКА” № 1, 
тел.: ….………………, факс: ……………………… 
 
За Изпълнителя: 
Адрес: ………………………………………………... 
тел.: …………………..., факс: ……………………… 
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e-mail: ………………………………………………… 
Име на Банка: ………..………………………………. 
Адрес на Банка: ……………………………………… 
IBAN сметка ………………………………………….. 
BIC код - ……………………………………………… 

 
(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 

(три) дневен срок от промяната. 
 

ХІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 21. (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален 
кодекс. 

 
Чл. 22. (1)  За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 
ХV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЦЕНЗИОННИ 

СПОРАЗУМЕНИЯ 
Чл. 23. (1) По силата на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава неограничено във 

времето право на ползване върху всички обекти на индустриална и/или интелектуална 
собственост, които са необходими за функционирането на Системата в съответствие с 
Техническото задание, и правата върху които се притежават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Страните се 
уговарят също така, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 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 Техническото задание, и които 
ще бъдат създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или от неговите служители и подизпълнители(ако се 
предвиждат такива) при или по повод изпълнението на настоящия Договор. За избягване на 
съмнение, разпоредбите на настоящия член 23 се отнасят до, но не само, всички разработки, 
чертежи, анализи, проекти, инструкции за употреба, обяснителни записки, материали за обучение 
на служители и други.  

(2) Правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1: 
Са обикновени (неексклузивни); 

 Напълно изплатени и неотменяеми;  
 Валидни за цялата територия на Република България;  
 разрешават съответният софтуер да бъде използван или копиран за употреба с всякакъв 

хардуер по усмотрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за негови нужди само;  
 разрешават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и му дават право съответният софтуер да бъде използван, 

разкриван, копиран, архивиран, модифициран, преработван и променян от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и/или от негови служители и/или консултанти по всякакъв начин и във всякакъв обем, какъвто 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счете за необходимо за целите на своята дейност, без да е необходимо 
съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 разрешават съответният софтуер да бъде приспособен към нуждите, адаптиран или 
комбиниран с друг компютърен софтуер за употреба от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
разрешават достъп до съответния софтуер на доставчиците на поддържащи услуги, до степен, 
която е разумно необходима за изпълнение на техните договори за поддържащи услуги.  

(3) Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за учредяването на правата по настоящия член 
23 е включено във възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор. 

(4) 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 чл. 23,  
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б) че има пълното и неограничено право да се разпорежда с тези права както намери за добре,  
в) че използването на тези обекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да нарушава каквито и да било права 
на трети лица, и  
г) че 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. 

24. (1) Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три 
за Възложителя и един за Изпълнителя и съдържа следните документи (приложения), като 
неразделна част от него и които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и прилагане, 
следваща тази на самия договор: 
 1. Технически спецификации на обществената поръчка; 
 2. Оферта на Изпълнителя – “Техническа оферта” и “Предлагана цена” с приложенията 
към нея; 
 3. Документ за внесена гаранция за изпълнение; 
 4. Удостоверение за актуално състояние, или ЕИК и за липса на обстоятелства – 
несъстоятелност и ликвидация; 
 5. Свидетелство за съдимост на Управителя/ите; 
 6. Удостоверение от НАП за липса на задължения, издадено не по-рано от 3 месеца от 
датата на подписване на договора. 
 7. Удостоверение от МДТ за липса на задължения, издадено не по-рано от 3 месеца от 
датата на подписване на договора. 
  
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ : 
  
  РЕКТОР:             ...................................................... 
  /ПРОФ. СВ. КОКАЛОВ/             /................................................../ 
 
 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ : 

    /............................/ 
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