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ДОГОВОР 

  № ЗОП -10 / 31.03. 2017 г. 

 

 

Днес, 31.03. 2017 година, в гр.София, между: 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, ИН по ДДС 

BG000672343, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4, 

представлявано от Александър Велев – генерален директор и Ирена Мачева – икономически 

директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

„ЧИ 100“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, П.К. 1164, ел. 

„Университетска“ № 17 ЕИК: 175163521, идентификационен номер по ДДС BG175763521, 

представлявано от Нина Попова, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна 

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, решение на УС на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 23.02.2017г. 

по т.1 от дневния ред и Решение № 270/24.02.2017г. на генералния директор на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 

открита с Решение № 1219/13.12.2016г. г. на генералния директор на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се 

сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, съгласно поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и срещу 

възнаграждение, да организира и осъществява, със собствени средства и персонал, 

комплексното почистване на помещенията в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи се на 

следните адреси:  

1.1.1. гр. София, бул. „Драган Цанков“ №4 – 2 сгради; 

1.1.2. гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 - 1 сграда. 

1.2. Почистването се извършва ежедневно, ежеседмично, шестмесечно и годишно, 

съобразно видовете помещения и настилки. 

1.3. Параметрите на услугата са подробно описани в Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение № 1 към договора. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. Срещу изпълнение на услугата по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да заплаща месечно възнаграждение, в размер на 7 776.00 лв. (седем хиляди седемстотин 

седемдесет и шест лева) без ДДС или 9 331.20 лв. (девет хиляди триста тридесет и един лева 

и двадесет стотинки) с включен ДДС. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждението по т. 2.1 за всеки месец в срок до 

20–то число на следващия месец чрез банков превод по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка. 

2.3. Възнаграждението се заплаща при условие, че работата, извършена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през предходния месец е приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки с 

писмен протокол. 
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2.4. Възнаграждението за непълните календарни месеци се изчислява на базата на 

възнаграждението по т. 2.1., като се вземат предвид дните, през които услугата е реално 

осъществявана. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

3.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването си и е със срок на 

действие 36 (тридесет и шест) месеца. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

4.1.1. да осъществява почистването на помещенията в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

съгласно условията на този договор и приложенията към него; 

4.1.2.да осигури необходимия квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, 

като в максимална степен осигурява качествено и срочно обслужване; 

4.1.3. да заплаща своевременно дължимите възнаграждения на персонала, ангажиран с 

изпълнението на този договор. 

4.1.4. при почистването на помещенията да използва посочените в офертата си 

оборудване, препарати и консумативи. Всички ползвани препарати трябва да са безопасни за 

употреба и да притежават съответните сертификати за безопасност и съответствие с 

приложимите стандарти; 

4.1.5. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точен списък на своите служители, които ще 

осъществяват почистването на помещенията в сградите, като в случай на промяна по 

отношение на някое от посочените лица, незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4.1.6. да издава и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за всяко 

месечно плащане, поне пет дни преди срока за плащане по т. 2.2; 

4.1.7. да осигури най-малко петнадесет лица, които да бъдат на разположение 

едновременно в периода от преди началото и/или след края на работното време, което е от 

8:30 до 17:00 часа, във връзка с ежедневното изпълнение на поръчката 

4.1.8. да осигури поне три дежурни чистача – по един за всяка от сградите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в т. 1.1.1. и един за сградите, описани в т. 1.1.2 между 8:30 и 17:00 

часа на всеки работен ден и поне един дежурен чистач за двете сгради между 8:30 и 17:00 

часа всяка събота, неделя и в дните на национални празници; 

4.1.9. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценоразпис на всички предлагани от него 

услуги, свързани с хигиенизиране – Приложение № 2 към договора и да уведомява незабавно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка промяна в броя, вида и цените на предлаганите услуги; 

4.1.10. при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигурява услуги извън обхвата на 

настоящия договор срещу допълнително възнаграждение, формирано въз основа на 

ценоразписа по т. 4.1.9. с прилагане на отстъпка в размер на най-малко 10 % (десет на сто) от 

цената на всяка услуга. 

4.1.11. да представи подробен списък на елементите, формиращи цената на 

предоставената услуга – Приложение № 3; 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

4.2.1. при изпълнение на поръчката съобразно условията на договора и приложенията 

към него, да получи уговореното възнаграждение; 
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4.2.2. да получава достъп до сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед изпълнението на 

възложената услуга; 

4.2.3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според възможностите си да му предостави 

помещение за временно съхранение на препарати и оборудване, необходими за изпълнение 

на възложената услуга. 

4.2.4. да откаже предоставяне на услуга при условията на т. 4.1.9., или да не приложи 

уговорената отстъпка в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спази срока по т. 5.3. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

5.1.1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на 

неговите задължения; 

5.1.2. да осигурява достъп на посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица съгласно т. 4.1.5. 

до сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и помещенията, подлежащи на почистване; 

5.1.3. да приема работата на изпълнителя за всеки календарен месец до 5-то число на 

следващия месец с подписване на двустранен протокол, в който се отбелязват всички 

забележки по изпълнението, ако има такива; 

5.1.4. при изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, прието без забележки, да 

му заплати уговореното възнаграждение, в срока по т. 2.2 и след издаване на съответна 

фактура. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява непрекъснат контрол по отношение 

спазването на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения по договора. 

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставянето на 

услуги при условията на т. 4.1.10., като отправя писмена покана, съдържаща параметрите на 

изискваната услуга, поне пет дни преди датата на нейното предоставяне. 

 

VІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 

 

6.1. Този договор не може да бъде изменян, освен по изключение – в изрично 

изброените в чл. 116 от Закона за обществените поръчки случаи. 

6.2. Действието на настоящия договор се прекратява: 

6.2.1. с изтичане на уговорения срок; 

6.2.2. предсрочно, по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

6.2.3. с едномесечно предизвестие от една от страните до другата; 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно, без предизвестие 

и без да дължи обезщетения или компенсации на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в хода на 

изпълнението му настъпи някое от следните обстоятелства: 

6.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати съществуването си като самостоятелен правен 

субект; 

6.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или спрямо него бъде открито 

производство по ликвидация; 

6.3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши изискването за конфиденциалност по този договор. 

6.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне неизпълнение или лошо изпълнение на 

задълженията си, свързани с ежедневно почистване, в продължени на три или повече 
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последователни работни дни или пет или повече пъти за целия срок на действие на договора. 

За неизпълнение ще се счита наличието на две или повече помещения в сградите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които не са почистени или са почистени лошо. Неизпълнението може да се 

установява от нарочно определена за това комисия. 

6.3.5. налице е някое от основанията, посочени в чл. 118, ал.1 от ЗОП.  

6.4. Извън изброените по-горе случаи, всяка от страните има право да развали 

договора при неизпълнение на някое от задълженията на другата страна, като ѝ даде 

подходящ срок да изпълни задълженията си, който не може да бъде по-кратък от 3 дни и по-

дълъг от две седмици. 

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законовата лихва при забава за плащане на дължимо 

възнаграждение по договора. 

6.6. При неизпълнение на някое от задълженията, свързани с ежедневно почистване, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева) за всеки 

отделен случай. 

6.7. При отказ да осигури услуга при условията на т. 4.1.9., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) за всеки отделен случай. 

6.8. Независимо от уговорените неустойки, всяка от страните има право на 

обезщетение за вреди, причинени от виновно неизпълнение на задълженията на другата 

страна. 

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължими неустойки по договора от 

следващи плащания на договореното месечно възнаграждение. 

6.10. В случаите на предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената до момента на прекратяване на договора работа. 

6.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В 

този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително 

направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на 

прекратяването му. 

 

VІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

7.1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 

изпълнение на същия в размер на 3% (три на сто) от прогнозната стойност на поръчката, без 

включен ДДС или 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева, под формата на: 

7.1.1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или  

7.1.2. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

7.1.3. парична сума, внесена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: БНБ; 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01,  

BIC: BNBGBGSD  
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7.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди сключването на същия 

и има срок на валидност най-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на същия и 

обезпечава изпълнението на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. 

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа от гаранцията за изпълнение на договора 

дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.4. При разваляне на договора поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа изцяло гаранцията за изпълнение на договора. 

7.5. При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на договора от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в случай, че не е налице основание за пълно или частично 

усвояване на гаранцията, той освобождава внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро 

изпълнение (връща паричната сума, банковата гаранция или застраховката), в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора, включително извършване на 

дължимите плащания по същия. 

7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който гаранцията за 

изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума)  

7.7. Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на гаранцията за 

изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите на подновяване, гаранцията трябва 

да бъде непрекъснато валидна за целия срок по т. 7.2. 

7.8. В случай, че в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между 

страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за 

решаване пред съд, гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 

приключването на спора.  

7.9. Частичното или пълно усвояване на гаранцията за изпълнение на договора, не 

лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за претърпени вреди по общия 

ред. 

 

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

8.1. Страните не носят отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на свое 

задължение, в резултат на настъпило непреодолима сила, в това число и за причинените от 

това неизпълнение вреди. 

8.2. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни 

бедствия, стачки, локаут, безредици, война, революция, терористичен акт или разпоредби на 

органи на държавната власт и управление. 

8.3. Предходната точка не се прилага когато страната, която се позовава на 

непреодолима сила, е в забава. 

8.4. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 

неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то би 

могло да бъде преодоляно. 

8.5. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно 

събитие, е длъжна в срок от 3 (три) дни писмено да уведоми другата страна за настъпването, 

съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тя е длъжна да 
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представи във възможно най-кратък срок и сертификат за форсмажор, издаден от 

Българската търговско-промишлена палата. 

8.6. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима 

сила, не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако не е изпълнила 

задължението си по предходната алинея. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

9.1. Страните поемат задължение една спрямо друга да третират като конфиденциална 

и да не разкриват пред трети лица, без изричното писмено съгласие за това на другата страна, 

всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора. 

9.2. Всички съобщения между страните във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма на посочените по-долу адреси по един от следните начини: 

лично срещу подпис, с писмо с известие за доставяне, по куриер, по телефакс или електронна 

поща или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно 

възпроизвеждане на изявлението 

9.3. За целите на този договор адресите за кореспонденция на страните и банковите 

сметки са: 

9.3.1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4, Българско 

 национално радио  

Лице/лица за контакти: Николай Кирилов 

тел: 0886/399199 

ел.адрес: kirilov@bnr.bg 

За валидна банкова сметка, свързана с настоящия договор се смята: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: БНБ 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01,  

BIC: BNBGBGSD  

 

9.3.2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Адрес за кореспонденция: П.К.1164 гр.София, ул.“Университетска“ № 17 

Лице/лица за контакти: Елизабет Попова 

тел: 0895/660890 

ел.адрес: office@chi100.bg 

За валидна банкова сметка, свързана с настоящия договор се смята: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: „Пиреос България“ АД 

IBAN: BG19PIB9170160251936 

BIC: PIBBGSF 

  

9.4. При промяна на посочените данни за контакт, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. В противен случай, 

mailto:office@chi100.bg


 

7 

 

съобщенията, изпратени на посочените в договора лица и адреси ще се считат за надлежно 

връчени. 

9.5. За всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или 

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 

действителността, прекратяването, изпълнението и неизпълнението му, както и за всички 

въпроси, неуредени в договора, се прилага българското търговско и гражданско право, като 

страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се 

отнася за решаване пред компетентния за това съд. 

9.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка страна. 

 

Приложения: 

1. Техническа спецификация; 

2. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Ценоразпис на предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги; 

4. Подробен списък на елементите, формиращи цената на предоставяната услуга. 

5. Гаранция за изпълнение на договора; 

6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

(п.)заличен на основание чл.23 ЗЗЛД  (п.)заличен на основание чл.23 ЗЗЛД 

 

Александър Велев        Нина Попова 

Генерален директор      Управител 

 

(п.)заличен на основание чл.23 ЗЗЛД 

 

Ирена Мачева 

Икономически директор 

 

 

Съгласували за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Дари Йорданов – р-л отдел „АДУС“ (п.)заличен на основание чл.23 ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“ (п.)заличен на основание чл.23 

ЗЗЛД 


