


  

 

Проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на 

екосистемни услуги (TUNESinURB, покана за кандидатстване BG03.02 Картиране и оценка на екосистемни 

услуги, в рамките на програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия 

механизъм за Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. 

 Оценка на състоянието на всички под-типове урбанизирани екосистеми на база 

наличните събрани бази данни по индикатори и съгласно методиката, предоставена 

от Възложителя; 

 Провеждане на теренна работа за валидиране на получените резултати за оценката 

на състоянието на екосистемите; 

 Провеждане на срещи, демонстрации и анкетиране на заинтересованите институции 

и лица на местно ниво;  

 Формулиране на изводи и препоръки по методологията за картиране и оценка на 

базата на получените резултати. 

 

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 2 (1) За изпълнение на предмета по чл. 1 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 51 630,00 /петдесет и 

една хиляди шестстотин и тридесет/ лв. без ДДС или 61 956,00 /шестдесет и една хиляди 

деветстотин петдесет и шест/ лв. с включен ДДС. 

(2) Дейностите по настоящия договор се заплащат само със средствата, посочени в ал.1, 

като „Цена на договора“.  

(3) За извършване на дейностите, включени в обхвата на настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън цената по 

ал.1. 

(4) Финансирането за изпълнението на договора се осъществява по проект: „За по-добро 

разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ 

(TUNESinURB) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирана 

от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 

2009-2014 г.“ 

 

ІІI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3 Заплащането се извършва в лева (BGN) с ДДС, след издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура и двустранно подписан констативен протокол за 

приемане на работата. 

Чл. 4 Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път с платежно нареждане по 

следната сметка на изпълнителя в лева: 

IBAN сметка: BG26UNCR76301077540277 BIC UNCRBGSF.  

Банка: Уникредит Булбанк 

Град/клон/офис: София, Младост 1  

Адрес на банката: бул. „Ал. Малинов“, 16; ет.1.   

Чл. 5 (1) Плащането по договора се извършва по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни 

при условията на чл. 3. 

(2) В случай, че представената фактура бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за корекции, този 

срок спира да тече до представянето на нова изрядна фактура. 
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(3) Фактурата по ал. 2 задължително съдържа следния реквизит: 

Договор № EEA TUNES-9/14.06.2016 г. 

Проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и 

картиране“ (TUNESinURB) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 

на ЕИП) 2009-2014 г.“ 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по чл. 4 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. 

Чл. 7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на 

настоящия договор. 

Чл. 8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 18 (6). 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 9. (1) Срокът за изпълнение на настоящата поръчката е 120 (сто и двадесет) 

календарни дни, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор. 

(2) Срокът за изпълнение по ал.1 включва всички дейности, описани в техническата 

спецификация и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 

настоящия договор. 

(3) Промени в срока по отделните дейности са допустими при промяна в условията по 

финансиране на проекта и Възложителят си запазва правото при промяна в обстоятелствата 

да променя срока с Анекс към Договора. 

(4) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

Чл. 10. Място на извършване на обществената поръчка на територията на цялата страна, 

извън зоните на Натура 2000, където ще се извърши оценката на урбанизираните 

екосистеми. Част от индикаторите ще бъдат оценени чрез теренни изследвания в четирите 

пилотни региона Варна, Марица, Карлово и Макреш.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 11. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка, неразделна част 

от настоящия договор. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверка относно качеството, количеството и стадия на изпълнение, без с това 

да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



  

 

Проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на 

екосистемни услуги (TUNESinURB, покана за кандидатстване BG03.02 Картиране и оценка на екосистемни 

услуги, в рамките на програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия 

механизъм за Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. 

Чл. 13.  Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата налична информация 

и документация, свързана с изпълнението на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при точно изпълнение предмета на договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му заплати уговореното възнаграждение в посочените в Глава V 

срокове. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) да изпълни точно, качествено и в срок задълженията си по договора, с грижата на 

добър ИЗПЪЛНИТЕЛ, в съответствие с изискванията на този договор, с техническата 

спецификация и предложението за изпълнение (оферта Bх. № СБ-19-443/14.04.2016 г.), 

неразделна част от договора, както и с всички приложими законови разпоредби; 

(2) да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението 

на договора и да ги отстранява, съгласно указанията на Възложителя; 

(3) да вземе всички необходими мерки лицата от екипа му и подизпълнителите му да не 

използват по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласяват пред 

трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или 

контрагенти, станала им известна при или по повод изпълнението на този договор; 

(4) да спазва изискванията на действащата в страната нормативна уредба, регламентираща 

изпълнението на дейностите, които са предмет на договора; 

(5) да се съобразява с всички препоръки, изисквания, забележки, указания и други 

искания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отнасящи се до точното изпълнение на настоящия 

договор; 

(6) да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява 

пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови 

служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на 

този договор, както и да не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури спазването на тази клауза от всяко 

лице от екипа си; 

(7) да действа лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата на професионалната 

етика, както и с необходимата дискретност. Той е длъжен да се въздържа от публични 

изявления относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е 

изрично упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в 

противоречие със задълженията му по настоящия договор; 

(8) да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 

на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 
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(9) да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, като се съобрази с 

изискванията му за форма и съдържание, и към тях да прилага и документ, 

удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на фактурирания разход; 

(10) да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на 

дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно 

получени средства. 

(11) да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както 

и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква 

или може да предизвика подобен конфликт; 

(12) да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора; 

(13) да изпълнява дейностите по обществената поръчка при спазване на изискванията за 

информация и публичност към бенефициентите по Програма BG03 „Биологично 

разнообразие и екосистеми“, финансирана от ФМ на ЕИП (2009-2014). 

(14) да не ползва възмездно правата върху предмета на договора без предварително 

съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) при точно изпълнение на предмета на договора да получи уговореното възнаграждение 

в посочените срокове; 

(2) да получи необходимото съдействие и информация за своевременното и качествено 

изпълнение на поръчката, предмет на договора. 

 

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

Чл. 18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита извършената работа за срока на изпълнение на 

договора чрез доклад. 

(2) Докладите се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение с приемо-предавателен 

протокол. 

(3) В срок от 5 (пет) работни дни от представянето им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги 

одобри или да даде указания за тяхната промяна. 

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри документите се съставя констативен протокол за 

качественото изпълнение на конкретната дейност, подписан от оторизираните 

представители на страните по договора за обществена поръчка. 

(5) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на 

изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват 

в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 
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VII. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 

Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

Чл. 20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 

а) сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 от ЗОП; 

б) възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

в) заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

 за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 от ЗОП 

 предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора 

за подизпълнение 

 договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.  

Чл. 21 В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 

офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора 

или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е 

нарушена забраната по чл.20. 

Чл. 22 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Чл. 23 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл.47, ал. 1 или 5, от ЗОП, както и при 

нарушаване на забраната по чл. 20 в 14 (четиринадесет) дневен срок от узнаването. В тези 

случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на 

условията и изискванията на чл. 13. 

Чл. 24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 

поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя. 

Чл. 25 При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 

или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 

Чл. 26 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договор за обществена 

поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети 

по реда на чл. 24. 
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VІІІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 Чл. 27 (1) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на договора 

като цяло,забавяне, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 

25% (двадесет и пет процента) от цената на договора.  

(2) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 35% (тридесет и пет процента) от цената на договора. 

(3) При частично неизпълнение на отделни дейности или задължения по договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 

25% (двадесет и пет процента) от цената на отделната дейност.  

(4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща стойността на неизвършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дейности или части от тях. 

(5) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора като цяло 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% на ден за всеки ден забава, но не 

повече от 25% (двадесет и пет процента) от цената на договора. 

(6) При формиране на съответното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа стойността на 

неизвършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности или части от тях и съответната неустойка за 

неизпълнение или закъснение.  

Чл. 28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото 

и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко 

следствие от неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да 

изпълни своите задължения. 

Чл. 29 Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 

изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея. 

 

ХIІ. НЕРЕДНОСТИ 

Чл. 30 (1) С подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е 

запознат с дефинициите на „нередност“ и „измама“, както следва: 

1. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в 

резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало 

ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, 

управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от 

собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством 

извършването на неоправдан разход. 

2. „Измама“ (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, 

свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления 

или документи, което води до злоупотреба или неправомерно присвояване на средства от 

общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на 

Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение 

със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те 

първоначално са били отпуснати. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички суми по нередности, констатирани по 
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повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и 

други неправомерно получени средства. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да запознае своите служители с определението за 

„нередност“ и „измама“ съгласно Регламент 2988/95, както и да докладва за възникнали 

нередности пред Възложителя съгласно утвърдената от Възложителя процедура за работа с 

нередности. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност, свързани с изпълнението на 

този договор и/или проекта по чл.1, ал.2. 

(5)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи, свързани с установени 

нередности, в срок до 31 август 2020 г., а след получаване на писмено уведомление от 

Възложителя и в по-дълъг срок, съгласно предвиденото в уведомлението. 

 

ІX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Чл. 31 (1) Страните по настоящия Договор приемат, че всяка информация, предоставена от 

някоя от тях във връзка с настоящия Договор ще бъде третирана като поверителна и не 

трябва да бъде използвана с друга цел освен целта на Договора. 

(2) „Поверителна информация“ означава всяка информация, която се отнася до минала, 

настояща или бъдеща дейност на страна по Договора, а именно: 

• търговски тайни, ноу-хау, изобретения, техники, процедури, програми, схеми, софтуер 

и данни; 

• продукти и услуги, техните цени, както и производствени планове, бизнес планове, 

дизайни, проекти, разходи, цени и имена на продукти, финанси, маркетингови планове, 

списъци с клиенти и бизнес възможности; 

• финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти и 

доставчици, имущество, методи за извършване на дейност, договори, ангажименти, 

правни въпроси или стратегии, или друга бизнес или техническа информация; 

• условията и сроковете на всички преговори, споразумения и договори между страните; 

• всяка информация, обозначена писмено като „поверителна“; 

• всяка информация, която според обстоятелствата разумно може да се счита за 

поверителна.  

(3) Всяка от страните се задължава да запазва в тайна предоставената й поверителна 

информация и да използва същите мерки за защитата й, които той използва за защита на 

своята собствена поверителна информация, а също така се задължава да взема всички 

разумни предпазни мерки, за да избегне всяко неразрешено разкриване на каквато и да 

било подобна информация от нея или от нейни служители в течение на срока на настоящия 

Договор и в продължение на 2 (две) години след изтичането му.  

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 32 (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изпълнение на дейностите по чл.1, ал. 2; 
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2. С изтичане на срока по чл.9, ал.1; 

3. По взаимно писмено съгласие на страните; 

4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

5. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация; 

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му /тази разпоредба остава в 

договора в случай, че избраният ИЗПЪЛНИТЕЛ е посочил, че ще използва подизпълнител/. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора: 

1. Едностранно с 15 (петнадесет) -дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и 

обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след 

уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.  

2. Едностранно без предизвестие от изправната страна при пълно неизпълнение на  

задълженията на другата страна. 

3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, при забава на срока по чл. 9, ал.1. 

Чл. 33 Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и 

последиците на чл. 87-88 от Закона за задълженията и договорите с отправяне на писмено 

предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 7 (седем)-дневен 

срок за изпълнение. 

 

ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 34 (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) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 

сила, е длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 

съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.  

(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като  непреодолима 

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.  
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(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като  

непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с 

известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не 

направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в 

срок не по-дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след 

изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна 

има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.   

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 

сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, 

произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, 

възпрепятствано от  непреодолимата сила. 

 

ХIІ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 35 (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 

представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица за контакти, които координират 

качественото и своевременно изпълнение на съответния договор за обществена поръчка. 

Докладите се приемат от определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица с подписване 

на приемо-предавателни протоколи за резултатите, които се представят за одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) За дата на съобщението се смята:  

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;  

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

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.  

(4) Адреси за кореспонденция и данни на страните са: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес: Институт за гората при БАН, гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, 

тел./факс: 02 962 04 47,  e-mail: forestin@bas.bg. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес: „П-Юнайтед“ ЕООД, гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №14, сграда 

„Минпроект“, ет. 5,  тел. 02/44 33 528, 0888 800 844, е-mail: mail@p-united.org. 

(5) При промяна на адрес, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен 

срок от промяната, в противен случай всички уведомления и писма, изпратени на 

посочения в договора адрес, се считат за редовно получени и при неизпълнение в срок на 

някое от задълженията си страната не може да се позовава на смяната на адрес или факс. 

 

XIІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 36 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 
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