
 

 

 

ДОГОВОР 

№ ЗОП- 12/31.03.2017 г. 

 

Днес 31.03.2017 г. в град София, между: 

 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

„Драган Цанков" № 4 ЕИК 000672343, ДДС № BG000672343, представлявано от Александър Велев - 

Генерален директор и Ирена Мачева - Икономически директор, наричано по-долу за краткост БНР - от 

една страна 

и 

 „C&T България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Искърско шосе“ №7, 

Търговски център „Европа“, сграда 6, ет. 3, ЕИК 831131023, ДДС № BG 831131023  представлявано от Васил 

Минев – управител и Злати Петров – управител наричани по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 след събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с обява № АВ- 

265/24.02.2017г., на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, съгласно поръчката на БНР и срещу възнаграждение да предостави 

антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР („Системата"). 

1.2. Параметрите на поръчката и конкретните функционалности на Системата, са подробно описано в 

Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1 към договора. 

1.3. Срещу изпълнение на услугата по т. 1.1, БНР се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение, в условията и сроковете на този договор. 

 

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

2.1. Системата се инсталира и въвежда в експлоатация в централата на БНР, находяща се в гр. София 

на адрес: бул. „Драган Цанков" № 4. 

2.2. Когато друго не е изрично посочено и не се налага от спецификата на определена дейност, за 

място на изпълнение на поръчката се приема гр. София. 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

3.1. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и има действие 

до окончателното изпълнение на задълженията на страните по него. 

3.2. Срокът за изпълнение на услугата е 12 (дванадесет) месеца, считано от момента на активиране на 

Системата, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Системата и да я въведе в експлоатация в срок от 30 

дни след подписване на договора. 

 

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

4.1. Срещу изпълнение на поръчката съгласно този договор, БНР заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение в общ размер на 61 769 лв. (шестдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и девет 

лева) без ДДС, или 74 122.80 лв. (седемдесет и четири хиляди сто двадесет и два лева и осемдесет 

стотинки) с включен ДДС. 

4.2. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

сметка, по следния начин: 

4.2.1. 50% (петдесет на сто) от сумата по от т. 4.1. - авансово до 10 (десет) работни дни след подписване 

на договора и представяне на фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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4.2.2. 50% (петдесет на сто) от сумата по т. 4.1. - окончателно плащане до 10 (десет) работни дни след 

въвеждане на системата в експлоатация, удостоверено с приемо-предавателен протокол между 

страните и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ПРИЕМАНЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

5.1. Активирането и въвеждането в експлоатация на Системата, предоставена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява с двустранен писмен протокол. 

5.2. Окончателното приемане на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва до една седмица след 

приключване на действието на договора с двустранен писмен протокол. 

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява непрекъсната поддръжка на Системата, като съдейства за 

отстраняването на всякакви грешки и недостатъци при работата на същата по време на действие на 

договора. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

6.1. БНР има право: 

6.1.1. да получи Системата съобразно договорените параметри; 

6.1.2. да използва Системата предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по т. 3.2.; 

6.1.3. да получава непрекъсната поддръжка на Системата при уговорените условия; 

6.1.2. да откаже приемането на поръчката и да задържи дължимо плащане по договора, ако 

изпълнението не съответства на разпоредбите на този договор и приложението към него. 

6.2. БНР се задължава : 

6.2.1. да заплати уговореното възнаграждение в срока и по начина, посочени в т. 4.2. от настоящия 

договор; 

6.2.2. да приеме извършената в съответствие с договора и приложението към него работа от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при изпълнение на услугата, 

според условията в договора и приложенията към него. 

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 

6.4.1. да предостави Системата и да въведе същата в експлоатация в срока по т. 3.3.; 

6.4.2. да предостави на БНР правото до ползва Системата в срока по т. 3.2.; 

6.4.2. да осигури непрекъсната денонощна поддръжка на Системата по време на 

действието на договора; 

6.4.3. при всяко отклонение от нормалната работа на Системата да възстановява същата в срок от 4 

часа след уведомяване за проблема от страна на БНР; 

6.4.4. при необходимост и заявяване от страна на БНР да извършва сесии с отдалечен достъп и 

посещения на място на адреса на БНР във връзка с поддръжката на системата, като първите 24 сесии с 

отдалечен достъп и 4 посещения на място са включени в цената за изпълнение на поръчката, а 

следващите се заплащат съобразно действащия към момента на извършването им ценоразпис на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6.4.5. да проведе за своя сметка обучение на посочени от БНР служители, които ще работят със 

Системата; 

6.4.6. без съгласието на БНР да не предоставя на физически и/или юридически лица, информация и 

документи, свързани с изпълнението на поръчката. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

7.1. Настоящият договор се прекратява с изпълнението на задълженията на страните по него. 

7.2. Договорът може да бъде прекратен преди срока по предходния член по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма. 

7.3. БНР има право да развали договора едностранно, без предизвестие, в случай, че 

пускането на Системата в експлоатация се забави с повече от 10 дни след срока по т. 3.3. по 

причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря. 

7.4. БНР има право да развали договора едностранно, без предизвестие, в случай, че забави 

възстановяването на Системата с повече от 12 (дванадесет) часа след срока по т. 6.4.3. 



 

 

7.5. Извън хипотезата на предходната точка, всяка от страните може да развали договора при 

неизпълнение на задълженията на другата страна, като даде подходящ срок за изпълнение, който не 

може да е по-кратък от три дни и по-дълъг от две седмици. 

 

VIII. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ 

8.1. При забава на пускането на Системата в експлоатация или забава за плащане на дължимо 

възнаграждение, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от 

общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността 

на договора. 

8.2. При разваляне на договора на основание т. 7.3. или т. 7.4., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 

на 20% (двадесет на сто) от общата стойност на договора. 

8.3. При разваляне на договора извън случая по предходния член, неизправната страна дължи на 

изправната неустойка в размер на 10% (десет на сто) от общата стойност на доставката. 

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всякакви вреди, причинени на БНР от основателни претенции на 

трети лица върху Системата или части от нея, които възпрепятстват нормалното използване на същата. 

8.5. Изплащането на неустойки и обезщетения не лишава изправната страна по договора от право да 

търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание. 

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

9.1. Всички допълнително възникнали след подписването на договора въпроси се решават от 

двете страни по взаимно съгласие, посредством двустранни писмени споразумения. 

9.2. Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му, по 

взаимно съгласие с писмени споразумения, а при непостигане на такива, спорния въпрос се отнася за 

решаване до компетентния съд. 

9.3. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на гражданското 

законодателство на Република България. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1. Техническа спецификация - Приложение № 1;  

 2. Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 2; 

 3. Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 3; 

 

ЗА БНР: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

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

Александър Велев Васил Минев 

Генерален директор Управител 

 

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

Ирена Мачева Злати Петров 

Икономически директор Управител 

 

 

Съгласували за БНР: 

Свилен Узунов - директор на дирекция „Техника" (п.)заличен на основание чл.23 ЗЗЛД 

 

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


