ДОГОВОР
№ 17/19.07.2019 г.
Днес, 19.07.2019 г., в гр. София, между:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, със седалище и адрес:
гр. София - 1592, Столична община, район „Младост“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №
2, БУЛСТАТ 130961721, представлявана от Венцислав Караджов – Председател и
Юлия Манова - Главен счетоводител, наричана по - долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна
и
„ЕЛИТКОМ 95” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 121054073, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1000,
ул. „Г. С. Раковски” № 96, ет. 1, адрес за кореспонденция гр. София – 1000, ул. „Г. С.
Раковски” № 96, ет. 1, представлявано от Димитър Минчев, в качеството си на
прокурист, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
наричани по – долу заедно „страните”, след определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ при
условията и реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на
Комисията за защита на личните данни, Институт по отбрана „Проф. Цветан
Лазаров” и паркинга пред нея”, находяща се на бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, гр.
София, Столична община, район „Младост“, се сключи настоящият договор за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) По силата на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява срещу заплащане, денонощна физическа
охрана, включително през почивните и празнични дни на сградата ползвана съвместно
от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Института по отбрана „Проф.
Цветан Лазаров” (ИО), както и паркинга пред нея, находящи се на адрес: гр. София 1592, Столична община, Район „Младост“, бул „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, заедно с
намиращите се в нея движими вещи, наричани по- долу за краткост „ОБЕКТ/А/ЪТ”.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява охраната на ОБЕКТА, съгласно
изискванията, указани в Техническото задание на Възложителя –
Приложение № 1 към настоящия договор и при условията на представеното от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническо предложение - Приложение № 2, неразделна част от
настоящия договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява охраната на ОБЕКТА, в съответствие с
действащите правила за охрана и пропускателния режим в сградата ползвана съвместно
от КЗЛД и ИО.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 12 (дванадесет) месеца,
считано от 01.08.2019 г.
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(2) Място на изпълнението на договора: гр. София - 1592, Столична община,
Район „Младост“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, по местонахождението на
ОБЕКТА.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 3. 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.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за текущата охранителна
дейност, както и за констатирани нарушения и неправомерни действия от страна на
трети лица по отношение на охранявания ОБЕКТ.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяна на служители от охраната, които
нарушават утвърдения и приет от страните охранителен режим по отношение на
охранявания ОБЕКТ.
3. Да участва с предложения при разработване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
документи (инструкции, планове и др.), свързани с предмета и изпълнението на
договора.
4. Да развали договора едностранно в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
осъществява предмета на договора, съгласно изискванията на настоящия договор и
действащата нормативна уредба.
5. Да осъществява по всяко време контрол за изпълнение на договора,
включително да извършва преглед на техническите средства и оборудване.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплаща уговореното възнаграждение при спазване на договорните условия.
2. Да определи лице, което ще осъществява връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящо помещение в
охраняваната сграда, оборудвано съгласно съответните нормативни изисквания.
4. Да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вътрешните актове за действие при
управление на бедствия, при извънредни ситуации, терористична заплаха и други.
5. Да информира своевременно в писмен вид ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички
наложителни промени в организацията на пропускателния режим на сградата, имащи
отношение към сигурността им.
6. Да сведе до знанието на всички ръководни служители и служители от
администрациите на двете институции, необходимата информация за режима и
изискванията във връзка с осигуряване на сигурността в охраняваната сграда, както и
да следи за спазването на съответните разпореждания.
7. Да запази в тайна условията и начина на охрана на обекта.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получава уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и при
условията, посочени в настоящия договор.
2. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуална информация относно охраната на
обекта, във връзка с изпълнението на предмета на настоящия договор.
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3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (респ. - от неговите служители) спазването
на всички нормативно определени и/или съгласувани между страните правила,
отнасящи се до сигурността на ОБЕКТА.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да проучи на място състоянието на обекта и съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да организира и осъществи охраната и контролно-пропускателния режим в сградата и
паркинга пред сградата, съгласно изискванията посочени в Техническото задание на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да създава съответната организация за охрана и безопасност, както и да
провежда всеки месец задължителен периодичен инструктаж на охранителите.
3. Да не допуска изнасянето и внасянето на имущество от и в охранявания обект
без разрешение на оторизиран за целта служител представляващ КЗЛД или ИО .
4. Да изготвя и съхранява правила и указания за спецификата на извършваните
видове охранителна дейност, утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощен от
него представител.
5. За всеки обект, поет за охрана – да изготви и съхранява план за неговата охрана,
който включва:
(а)

особеностите на охранявания обект;

(б) организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение,
комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);
(в) данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при
осъществяване на охраната;
(г) правилник за пропускателния режим, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
договора за охрана или от упълномощено от него лице;
(д) списък и график за работа на охранителите;
6. Да осигури за своя сметка униформено облекло, технически средства и вещи,
необходими за изпълнение на поръчката. Всички доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
допълнителни технически средства са включени в общата цена за изпълнение на
договора и не се заплащат допълнително.
7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при поискване, актуална информация за
текущото изпълнение на договорните задължения, констатирани за съответния период
от срока на договора, нарушения на реда и режима в охраняваната сградата и за
констатирани неправомерни действия, застрашаващи сигурността.
8. При възникнали технически проблеми по време на експлоатацията на
техническите системи, свързани с изпълнението на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен веднага да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предприеме незабавни мерки за
тяхното отстраняване.
9. При неправомерни действия срещу сигурността и материалната цялост на
охранявания ОБЕКТ, забелязани признаци за подготовка на престъпления, природни
бедствия, инциденти или аварии, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същевременно предприема мерки за ограничаване на щетите и
запазване обстановката на местопроизшествието.
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10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорност за изплащане в пълен размер на
нанесените материални щети, вследствие неизпълнение на поетите ангажименти по
охрана, установени и доказани с двустранно подписан протокол от оторизираните лица
на двете страни по договора, в срок от 20 (двадесет) работни дни.
11. До 10-то число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена аналитична справка за състоянието на охраната на
ОБЕКТА за предходния месец.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя поименен списък на служителите си, които ще
изпълняват предмета на договора в охранявания ОБЕКТ, който е неразделна част от
настоящия договор - Приложение № 4.
13. По време на дежурство охранителите са длъжни да носят лична
идентификационна карта, отличителен знак и униформено облекло.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при извършена
промяна на служителите по охраната /от списъка/, изпълняващи предмета на настоящия
договор.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва прецизен подбор на наеманите от
него служители във връзка с охраната на ОБЕКТА, както и да поддържа тяхната
техническа и физическа подготовка на добро професионално равнище.
16. Да представи план за действие при възникване на извънредни ситуации в
ОБЕКТА (терористични атаки и заплаха от терористична атака и др.), съгласно чл. 66,
ал. 2 от ЗЧОД.
17. В случай, че по-време на срока на договора бъде отнет лиценза за охранителна
дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
18. Служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществяващи физическа охрана, са
длъжни да следят за спазването на установения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора
пропускателен режим при влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в
него, като извършва следните действия:
(а) проверяват документите за самоличност на външни лица и служебните
пропуски на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и багаж, товари и/или МПС и
съпроводителните им документи;
(б)Не допускат външни посетители в обекта извън работно време в обекта;
(в) осъществяват периодичен обход на обекта, извършвайки проверка на найуязвимите звена, проверка на заключващи устройства, целостта на врати и прозорци и
др.;
(г) следят за изпълнение на противопожарните изисквания в обекта. При
постъпване на сигнал от пожароизвестителната система или възникване на пожар в
сградата, както и при установена повреда в противопожарната инсталация, дежурният
охранител предприема необходимите мерки за обезпечаване безопасността на
намиращите се в сградата служители и външни лица, като при необходимост участва
при организиране на евакуация.
IV. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) Общата стойност на договора е в размер на 48 607,20 (четиридесет и
осем хиляди шестстотин и седем лева и двадесет стотинки) без ДДС, или 58 328,64
(петдесет и осем хиляди триста двадесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки)
лева с ДДС, съгласно представеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ценово предложение Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.
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(2) Цената включва, общата стойност на всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на задълженията му по Договора.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не
подлежи на промяна.
(4) Възнаграждението се изплаща ежемесечно в десетдневен срок, за изтеклия
месец, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на приемо-предавателен протокол и оригинална фактура.
(5) Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка ДСК ЕАД
IBAN BG36STSA93000020554518
BIC STSABGSF
Титуляр “ЕЛИТКОМ 95” ЕАД
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени по ал. 5 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,
счита се, че плащанията са надлежно извършени.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 8. Извършването на услугата се документира с протокол за приемане и
предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен
протокол“).
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от
договореното / в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не
могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора/резултатът от
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10. При забавено или лошо изпълнение на някое от задълженията по
договора, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула
цяло и един процент) върху стойността на забавеното или неизпълненото за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на договора с включен ДДС.
Чл. 11. При пълно неизпълнение на задължения по настоящия договор,
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет
процента) върху стойността неизпълненото за всеки просрочен ден, но не повече от 10
% от общата стойност на договора с включен ДДС.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай
на неправомерни действия, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу охранявания обект и
намиращото се в него движимо имущество.
Чл. 13. Неправомерните действия, допуснати от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
размера на нанесените щети се установяват с протокол от компетентните държавни
органи в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл. 14. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от
Стойността на Договора.
Чл. 15. 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.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на 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 3 (три)
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 ЗИФОДРЮПДРКЛДС.
(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 / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 17. (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.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 7
(седем) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10
(десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за
изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) Неизпълнението на задълженията се удостоверява чрез проверки, извършени
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изготвени протоколи. Протоколите се подписват от
упълномощените представители от двете страни по договора, а при отказ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – обстоятелството се отбелязва в протокола от поне двама
свидетели.
(4) За установяване на дадено неизпълнение по договора, може да се използват и
системите за контрол на достъп и видеонаблюдение в сградата.
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(5) 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. 18. 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. 19. 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 разработки, изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във
връзка с предмета на Договора.
Чл. 20. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен
да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред
Услуги.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. (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
Чл. 22. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите
подизпълнители е длъжен 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.
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Чл. 23. (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:
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или
финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права
от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за
конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект,
стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната
Страна, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и
организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или
юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/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.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения,
да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
Чл. 25. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и
задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.
Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Чл. 26. 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.
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Чл. 27. (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 3 (три) 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.
Чл. 28. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 29. (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.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2
Факс: +359 2 915 35 25
e-mail: ishiljashki@cpdp.bg
Лице за контакт: Илия Шиляшки
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 96, ет. 1
Тел.: +359 2 988 04 58
Факс: +359 2 980 61 23
e-mail: elitkom95ad@gmail.com
Лице за контакт: Димитър Минчев
(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;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. 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 … (словом) 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.
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(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 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Чл. 30. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 31. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд.
Чл. 32. Този Договор се състои от 10 (десет) страници и е изготвен и подписан в 4
(четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 33. Неразделна част от настоящия договор са копия на следните приложения:

1. Приложение № 1 - Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Приложение № 4 - Списък на служителите, които ще изпълняват предмета на
договора в охранявания ОБЕКТ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/П/

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: / П /
ДИМИТЪР МИНЧЕВ ПРОКУРИСТ
НА „ЕЛИТКОМ 95” ЕАД

ЮЛИЯ МАНОВА / П /
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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