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                                                                ДОГОВОР  

 

Днес, ………………….  2022 г., се сключи настоящият договор, между: 

1.  „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с 

ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 

111Ж, представлявано от Тодор Иванов Младенов – Изпълнителен директор, наричано за 

краткост по-долу "СТП/ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна 

и 

2. ………………………………………., вписано в Търговския регистър на Агенция по 

вписвания с ЕИК: ………………………….., със седалище и адрес на управление 

……………………, представлявано от ……………………………………………………….., 

наричано по-долу за краткост „ОПЕРАТОР“ от друга страна, 

заедно наричани по-долу за краткост „Страни/те“,  

 

 

на основание чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и във връзка с утвърдена от 

Изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД на ………….г. Докладна записка с вх. № 

…………… /……….2022г., с която е представен Протокол от ……..г., отразяващ резултатите 

от работата на комисията, назначена със Заповед № ……./………..г. на Изпълнителния 

директор на „София Тех Парк“ АД за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени 

в отговор на публикувана покана за представяне на оферти за участие в  процедура за избор 

на оператор с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и управление на 

зарядни станции за електрически автомобили“ в сграда Етажен паркинг, част от Научно-

технологичен парк, находящ се в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111Е, 

се сключи настоящият договор, с който Страните се договориха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема при условията на настоящия 

договор да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и управление на зарядни 

станции за електрически автомобили в сграда Етажен паркинг, част от територията на Научно-

технологичен парк, находящ се в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111E, 

съгласно Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 1 към 

настоящия договор, както и да изпълни всички дейности, неописани в Приложение № 1, чието 

изпълнение е необходимо за правилното функциониране на зарядните станции в сграда 

Етажен паркинг.  

(2). Всички дейности, предмет на настоящия Договор, следва да бъдат извършени в 

съответствие с условията на Договора и в пълен обхват, при спазване на количествата, 

параметрите и стойностите, в съответствие с Техническото задание на Възложителя, 

представляващо Приложение № 1 и Техническото предложение на ОПЕРАТОРА, 
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представляващо Приложение № 2, които са неразделна част от настоящия договор. 

(3) ОПЕРАТОРЪТ се задължава да извършва, за своя сметка, за срока на действие на договора, 

всички необходими дейности по цялостната експлоатация и поддръжка на зарядните станции, 

експлоатация, поддръжка и актуализация на необходимия софтуер 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА  

 Чл.2. (1).  Настоящият Договор влиза в сила считано от датата на подписването му и има 

действие до пълното и точно изпълнение на задълженията на Страните по него.  

(2). Срокът, в който зарядните станции могат да бъдат поставени на територията на Научно-

технологичния парк е 5 /пет/ години, считано от подписване на констативен протокол между 

страните, удостоверяващ поставянето на първите зарядни станции. Срокът може да бъде 

удължен еднократно за не повече от 5 /пет/ години с подписване на допълнително 

споразумение между Страните.  

 

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. Разходите за доставка, монтаж и изпълнение на всички дейности, предмет на Договора, 

включително за поддръжка и осигуряване на всички необходими дейности по цялостната 

експлоатация на зарядните станции, разходите за софтуер и неговата актуализация, разходите 

за електрическа енергия и всякакви други консумативи, разходи за възнаграждения, 

осигуровки, материали, оборудване, техника (вкл. строително оборудване и техника), 

транспорт, застраховки, данъци, такси (вкл. банкови, за разрешителни и др.), лицензи и всички 

други разходи, необходими за реализацията на предмета на Договора, включително и за 

допълнителни количества и/или непредвидени работи, свързани с изпълнението на 

дейностите, предмет на Договора, са за сметка на ОПЕРАТОРА за целия срок на действие на 

Договора.  ОПЕРАТОРЪТ поема за своя сметка и всички разходи за електрическа енергия, 

вода и др., възникнали по време на инсталирането, монтирането, въвеждането в експлоатация 

и получаване на разрешение за ползване (когато е необходимо) на зарядните станции. 

Чл. 4. (1) Срещу предоставеното право по настоящия договор за поставяне на зарядните 

станции ОПЕРАТОРЪТ дължи на СТП възнаграждение съгласно Приложение № 3– Ценово 

предложение на Оператора, а именно: процент от стойността на консумираната ел. 

енергия, без ДДС от всички зарядни станции, който ще се прилага за всеки един 

календарен месец от срока на действие на договора. 

(2) Дължимото по настоящия договор възнаграждение се заплаща от ОПЕРАТОРА в срок до 

10-то число на месеца, следващ месеца на предоставяне на услугите.  

 

   Чл. 5. (1). Плащането се извършва по банков път по следната банкова сметка на СТП, както 

следва: 

Обслужваща банка: …………………………………………….; 

IBAN:………………………………………………………………;    

BIC: …………………………………… 

Титуляр на сметката: …………………………………………… 

(2). За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на СТП със 
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съответната дължима сума. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА  

Чл.6. ОПЕРАТОРЪТ се задължава:  

(1). Да достави, монтира и въведе в експлоатация и управление за своя сметка, зарядни станции 

за електрически автомобили в сграда Етажен паркинг, част от Научно-технологичен парк, 

находящ се в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111Е, съгласно 

посоченото в Приложение № 1 – Техническо задание на Възложителя и Приложение № 2 – 

Техническо предложение на Оператора, както и всички неописани в посочените Приложения 

дейности, чието изпълнение е необходимо за правилното функциониране на зарядните 

станции в сграда Етажен паркинг, включително да получи всички необходими разрешения, 

свързани с поставянето и съответно ползването на зарядните станции. 

(2). Обхватът на дейностите, посочени в ал. 1,  включва: 

 1. Изграждане/поставяне на 7 (седем)  броя зарядни станции за електрически автомобили, 

включително и получаване на разрешение за поставяне (когато е необходимо) на съответните 

зарядни станции; 

 2. Монтаж, въвеждане в експлоатация (когато е необходимо), техническа поддръжка и 

обслужване на зарядните станции; 

 3. Инсталиране, поддръжка и актуализация на специализиран софтуер за ползване на 

зарядните станции, включително осъществяване на комуникация с клиенти и с представители 

на СТП. 

(3). Операторът се задължава изцяло за своя сметка да извърши свързване на зарядните 

станции към електрическата мрежа на сграда Етажен паркинг, както и да извърши всички 

други строително-монтажни работи /СМР/ за свързването на зарядните станции към софтуер 

и др., в случай, че такива СМР са необходими. 

(4) ОПЕРАТОРЪТ извършва и поема за своя сметка всички дейности и разходи за свързване с 

електрическа енергия, вода и др., възникнали по време на инсталирането, монтирането, 

въвеждането в експлоатация и получаване на разрешение за ползване (когато е необходимо) 

на зарядните станции. 

(5). Операторът се задължава да представи необходимите проекти за изграждане на зарядните 

станции за предварително съгласуване и одобрение от СТП. 

(6). Операторът се задължава да изпълни всички дейности по инсталиране на зарядните 

станции, за които не се изисква разрешение за поставяне, в срок до 3 (три) месеца от 

подписване на настоящия Договор. По отношение на зарядните станции, за които е 

необходимо издаване на разрешение за поставяне, ОПЕРАТОРЪТ е длъжен, в срок до 90 

(деветдесет) дни, считано от датата на подписване на настоящия Договор, да изготви и 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи с оглед получаване на 

разрешение за поставяне на съответните зарядни станции. В случай, че по причини, 

независещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ОПЕРАТОРА, се наложи срокът да бъде променен, 

задълженията на ОПЕРАТОРА ще се считат за приключени след изпълнение на всички 

дейности, включени в предмета на Договора.  
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(7) Във връзка с изпълнение на задължението за издаване на разрешение за поставяне на 

зарядни станции в указания срок по ал. 6 по-горе, ОПЕРАТОРЪТ се задължава своевременно 

да съдейства на СТП с оглед подаване на заявление в Столична община за издаване на 

разрешение за поставяне на зарядните станции, като заедно със заявлението входира и всички 

необходими допълнителни документи съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за 

рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната 

дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 

6.11.2014 г. (наричана за краткост „Наредбата на СО“). Всички разходи, свързани с издаване 

на разрешение за поставяне на зарядните станции за електрически автомобили, са изцяло за 

сметка на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на СТП с приемо-

предавателен протокол заверени копия на разрешението за поставяне на зарядните станции, в 

тридневен срок от издаване на съответните документи, в случай, че същите са издадени на 

името на ОПЕРАТОРА. 

(8). ОПЕРАТОРЪТ е длъжен през целия срок на действие на Договора да поддържа валидни 

разрешенията за поставяне на зарядните станции. В случай, че срокът на договора бъде 

удължен за нов 5-годишен период, съгласно чл. 2, ал. 2 от Договора, ОПЕРАТОРЪТ се 

задължава да започне процедура по издаване на ново разрешение за поставяне на зарядните 

станции не по-късно от началото на последната година от срока на действие на първоначално 

издадените разрешения за поставяне.  

(9). ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълняване на всички 

предписания на надзорни, контролни и съгласуващи органи, съгласно приложимото 

законодателство, отнасящи се до предмета на изпълнение по настоящия договор.  

(10).  ОПЕРАТОРЪТ се задължава, за своя сметка, да монтира индивидуален електромер за 

отчитане на потреблението от клиентите си, като предварително съгласува всички свои 

действия със СТП. 

(11). Всички използвани от ОПЕРАТОРА материали и/или оборудване за довършителни, 

инсталационни и други СМР, следва да отговарят на изискванията на действащите на 

територията на Република България законови и подзаконови нормативни актове и 

хармонизираните с Европейското законодателство технически стандарти и правила. 

(12). ОПЕРАТОРЪТ се задължава да заплаща всички разходи за доставка, монтаж и 

изпълнение на всички дейности по настоящия Договор, включително за поддръжка и 

осигуряване на всички необходими дейности по цялостната експлоатация на зарядните 

станции, разходите за инсталиране, поддръжка и актуализация на специализиран софтуер, 

разходите за използваната от зарядните станции електрическа енергия и всякакви други 

консумативи, за целия срок на действие на Договора,  

(13). ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осъществява техническа и всяка друга необходима 

поддръжка на зарядните станции след инсталирането им, както и да осъществява поддръжка  

и актуализация на инсталирания от ОПЕРАТОРА софтуер за зарядните станции. 

ОПЕРАТОРЪТ следва да оперира с действаща мрежа, включително с мобилно приложение, с 

включени в нея минимум 50 (петдесет) броя зарядни станции за електрически автомобили. 

Мобилното приложение на ОПЕРАТОРА следва да е публикувано в приложенията Google Play 

и/или App Store. 
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(14). ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури на СТП възможност за безпрепятствен 

денонощен контакт с клиентския център на ОПЕРАТОРА и с компетентен оторизиран 

персонал, с цел предоставяне на указания, инструкции и/или всякаква друга необходима 

информация, както и за решаване на текущи проблеми във връзка с използването на зарядните 

станции от потребителите.  

(15). ОПЕРАТОРЪТ се задължава да популяризира обект Етажен паркинг, част от Научно-

технологичен парк, находящ се в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 111 

Е, сред своите потребители като локация за зареждане на електрически автомобили. 

(16). ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да спазва одобрения за комплекс „Научно-технологичен парк“ 

Правилник за вътрешния ред, представляващ Приложение № 4 към настоящия договор, както 

и да съдейства на Възложителя, включително като своевременно предоставя информация за 

нарушители. 

(17). При настъпване на повреди и/или щети по инфраструктурата на „Научно-технологичния 

парк“ или имущество на СТП, всяка от Страните следва да уведоми другата страна незабавно 

след узнаването им, с оглед предприемане на действия по отсраняването им. 

(18). ОПЕРАТОРЪТ се задължава да сключи и поддържа, за своя сметка и за целия срок на 

действие на договора валидни застраховки съгласно чл. 13, чл. 14 и чл. 15 от Договора. 

(19).  ОПЕРАТОРЪТ се задължава да отремонтира или възстанови изцяло за своя сметка 

всички щети и/или повреди на имущество на СТП (които не се покриват от застраховките по 

чл. 13 от Договора), причинени при ползването на зарядните станции от страна на служители, 

клиенти/потребители на услугите на ОПЕРАТОРА или трети лица, на които е възложено 

изпълнението на дейностите по доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на 

зарядните станции. Неплатени разходи за ремонтн и/или разходи за възстановяване на щети 

ще бъдат третирани като непогасено задължение на ОПЕРАТОРА към СТП. 

(20). В случай, че са нанесени щети по някоя от сградите или инфраструктурата на територията 

на Научно-технологичния парк, които са в гаранционен срок, ОПЕРАТОРЪТ следва: 

        а) Своевременно да уведоми СТП какви са нанесените щети; 

        б) Своевременно да осигури извършването на ремонтните дейности като отправи искане 

до СТП да възложи извършване на ремонтните дейности за възстановяване на първоначалното 

състояние на сградата  и заплати на СТП всички разходи за изпълнените дейности.  

(21). ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури непрекъснат режим на работа - 24/7 на зарядните 

станции както и на необходимите за тяхното нормално функциониране софтуер и мобилно 

приложение. 

(22). ОПЕРАТОРЪТ се задължава своевременно, в срок не по-късно от 3 (три) работни дни, да 

отстранява всички повреди/щети на зарядните станции, и/или техния софтуер, и/или 

мобилното приложение с оглед осигуряване непрекъсната работа и нормално и 

безпрепятствено ползване на зарядните станции. 

(23). В случай на прекратяване/разваляне на договора, ОПЕРАТОРЪТ се задължава да 

деинсталира зарядните станции и да възстанови състоянието на обекта, каквото е било към 

момента на стартиране на Договора като се отчете нормалното му изхабяване. В случай, че 

ОПЕРАТОРЪТ не деинсталира зарядните станции в посочения от СТП срок, Възложителят ще 
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има право да го направи като разходите за това, както и разходите за складиране на зарядните 

станции ще са за сметка на ОПЕРАТОРА, който се задължава да ги заплати в посочения от 

СТП срок. 

(24). ОПЕРАТОРЪТ се задължава в своята дейност да се стреми да популяризира СТП като 

съвременна и разпознаваема локация на картата на зарядните станции в страната. 

(25). ОПЕРАТОРЪТ се задължава да изпълнява всички свои задължения по настоящия договор 

с грижата на добрия търговец и да спазва всички приложими нормативни актове. 

 

Чл.7.  ОПЕРАТОРЪТ има право: 

(1). Да изиска от СТП да му осигури безпрепятствен достъп до сграда Етажен паркинг.  

(2). Да изисква от СТП необходимото съдействие за изпълнение на дейностите, предмет на 

Договора.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

Чл.8. СТП се задължава да: 

8.1. осигури на ОПЕРАТОРА свободен достъп до мястото на изпълнение на Договора. 

8.2. оказва необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при изпълнение на дейностите, предмет 

на настоящия Договор. 

 

Чл.9. СТП има право: 

(1). Да контролира изпълнението на поетите от ОПЕРАТОРА задължения, в това число да 

изисква и да получава информация от ОПЕРАТОРА по отношение изпълнение на 

задълженията му по Договора, и да извършва проверки относно качеството и етапа на 

изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението и оперативната дейност на 

ОПЕРАТОРА. Указанията на СТП, включително чрез упълномощените от него лица, са 

задължителни за СТП, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, 

изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното. 

(2). Да изисква от ОПЕРАТОРА да изпълни възложените дейности качествено, в уговорения 

срок и обхват, и без отклонения от договореното. 

(3). Да прави възражения и/или рекламации при установяване на неточно изпълнена и/или 

некачествена работа (дейност или услуга), която не е в съответствие с Техническото задание 

на Възложителя (Приложение № 1), клаузите на настоящия договор и действащото приложимо 

законодателство. 

(4). При възникнала необходимост да изисква от ОПЕРАТОРА преработване или доработване 

на всяка от дейностите, посочени в Приложение № 1, в съгласуван между страните срок. 

(5).  СТП има право да задържи цялата или част от стойността на депозита по чл. 12 в случай, 

че са настъпили условия за задържането му и ОПЕРАТОРЪТ не е заплатил съответно 

дължимата сума за изразходвана електрическа енергия.  

(6). СТП има право да дава на ОПЕРАТОРА предписания за отстраняване на допуснати 

грешки и недостатъци, които са задължителни за ОПЕРАТОРА. 
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(7). Да иска от ОПЕРАТОРА да отстранява всички проявили се дефекти и/или скрити 

недостатъци на доставеното оборудване, включително на неговите компоненти, и/или на 

изпълнени от него по този договор дейности. 

 

Чл.10. СТП не носи отговорност за действия и/или бездействия на ОПЕРАТОРА, негови 

служители и/или подизпълнители, в резултат на които по време на изпълнение предмета на 

договора, възникнат: 

          (а) смърт или злополука на което и да било физическо лице, включително и служител на 

ОПЕРАТОРА; 

          (б)  загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на СТП и/или на трети 

лица,  вследствие изпълнение предмета на договора.  

         (в) смърт или злополука на служител на СТП, освен ако се касае за злополука, настъпила 

поради небрежност на пострадалото лице – служител на СТП; 

          (г) материални щети нанесени на чието и да е имущество при или по повод изпълнението 

на настоящия договор. 

 

VІ. КОНСТАТИРАНЕ МОНТАЖА НА ЗАРЯДНИТЕ СТАНЦИИ 

Чл.11. (1). Удостоверяване на качествено изпълнените дейности по монтаж на зарядните 

станции се осъществява посредством двустранно-подписан констотивен протокол от двете 

Страни. Подписаният констативен протокол без забележки удостоверява монтажа на 

зарядните станции за електрически автомобили, освен в случаите на скрити “Несъответствия“/ 

„Недостатъци“ / „Дефекти“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на 

изпълнените дейности по монтаж.  

(2). Двустранният протокол по ал. 1 се подписва от законни или упълномощени представители 

на Страните по Договора. 

(3). За констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности по монтаж на 

зарядните станции за електрически автомобили с изискванията на СТП се изготвя и подписва 

протокол от двете страни, в който се определя срок за отстраняване на 

недостатъците/несъответствията. В случай на отказ от страна на ОПЕРАТОРА да подпише 

протокола, същият се оформя като подписан „при отказ“, като СТП може по собствено 

усмотрение да привлече и външен експерт за съставянето на протокола, удостоверяващ 

недостатъците/несъответствията. В случай на отказ от страна на ОПЕРАТОРА да отстрани 

констатираните недостатъци/несъответствия, този случай СТП може да възложи тяхното 

отстраняване и ОПЕРАТОРЪТ се задължава да заплати извършените от СТП разходи в 

посочения от възложителя срок.  

 

     VII. ДЕПОЗИТ. ЗАСТРАХОВКИ 

 

Чл. 12. (1). През целия срок на действие на договора ОПЕРАТОРЪТ се задължава да представи 

и поддържа по посочено от СТП банкова сметка депозит в размер на стойността на 

средномесечната консумация на електрическа енергия от зарядните станции. В срок до 15-то 

число на втория месец от сключване на договора, ОПЕРАТОРЪТ представя на Възложителя  

депозит в размер на разходите за ел. енергия за първия месец от срока на действие на договора. 

След изтичане на 6 /шест/ месеца от срока на действие на договора, Възложителят ще изчисли 
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средномесечния разход за ел. енергия и в случай, че е необходимо, ще уведоми Оператора за 

довнасяне на сума към депозита, за да съответства същия на средномесечния размер на 

консумираната от Оператора ел. енергия.  

(2). Предоставеният от Оператора депозит ще се използва от Възложителя в случай, че 

Операторът не заплаща разходите за ползваната по договора ел. енергия, в срока, посочен в 

уведомлението на Възложителя. В този случай Операторът е длъжен да допълни депозита с 

използваната от Възложителя сума, в посочения от Възложителя срок. 

Чл. 13. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен, за целия срок на действие на договора да поддържа валидна 

имуществена застраховка за монтираните/поставените в сграда Етажен паркинг зарядни 

станции. Застраховката следва да е с покрити рискове и лимит на отговорност по преценка на 

Оператора и като се има предвид, че Възложителят няма да носи отговорност за вреди/щети 

на зарядните станции; 

Чл. 14. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен, за целия срок на действие на договора, да поддържа валидна 

застраховка „Гражданска отговорност“ (за нанесени щети на трети лица по време на работа) 

или „Отговорност към трети страни“, издадена конкретно за договора, с включена клауза за 

кръстосана отговорност за подизпълнителите, и покритие, както следва:  

● за материални щети 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева за едно 

събитие или в агрегат; 

● за  смърт и телесни увреждания: 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева за 

едно събитие или в агрегат; 

Чл. 15.  ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да поддържа през целия срок на договора валидна 

застраховка „Трудова злополука“ за служителите и работниците, ангажирани по изпълнение 

на дейностите по договора със застрахователно покритие 500 000 (петстотин хиляди) лева.  

Чл. 16. Всички посочени в настоящия раздел застраховки, следва да бъдат представени на 

Възложителя в срок до 15 работни дни от сключване на договора, в заверено “вярно с 

оригинала” копие.  

 

VIII. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 17.(1). При забава на ОПЕРАТОРА за извършване на възложените дейности или при 

забавено, непълно, неточно изпълнение или при цялостно неизпълнение на задължение по 

настоящия договор, ОПЕРАТОРЪТ дължи на СТП неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и 

пет на сто) на ден от стойността на възложеното, за всеки календарен ден закъснение, но не 

повече от 5 % (пет процента) от стойността на неизпълнената част по договора. 

 

(2) При забава за плащане на отчислението по чл. 4 , ал. 1 от договора ОПЕРАТОРЪТ дължи 

на СТП неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) на ден върху неизплатената част 

от отчислението за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността 

на съответното забавено отчисление. 

 

   IХ.   НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР) 

 

Чл. 18. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено или 
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некачествено изпълнение на свое задължение по настоящия договор и не дължат обезщетение 

на другата страна за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат от 

непреодолима сила. 

(1). Непреодолима сила /форсмажор/ ще бъде налице при възникване на непредвидено 

и непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните и 

възникнало след сключването на този договор, включително, но не само събития като 

природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция и други.  

(2). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страната и 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

(3). Ако непреодолимата сила трае повече от 30 /тридесет/ календарни дни, всяка от 

Страните има право да прекрати договора с едностранно писмено уведомление до насрещната 

страна. В този случай неустойки не се дължат. 

(4). Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна писмено да уведоми другата страна по договора в 3-дневен срок от настъпването ѝ, в 

какво се състои същата и възможните последици от нея за изпълнението на договора, както и 

в 3 –дневен срок да уведоми насрещната страна за съответното преустановяване въздействието 

на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди.  

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

сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок, но не повече от 14 дни от началото 

на събитието, сертификат, издаден от Българската търговско-промишлена палата /“БТПП“/, 

включително като докаже наличието на непреодолимата сила и с други релевантни 

документи/доказателства. Сертификатът, издаден от БТПП, ще се счита за доказателство за 

възникването, съществуването и продължителността на непреодолимата сила. 

(6). Ако страната е била в забава да изпълни свое задължение по договора към момента 

на възникване на непреодолимата сила, същата не може да се позове на непреодолимата сила 

за освобождаването й от отговорност. 

(7). След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като 

непреодолима сила, ако страната, която се е позовала на тях, не възобнови изпълнението на 

задълженията си, то ответната страна има право да прекрати договора и да получи 

неустойката, съразмерна на стойността на съответната неизпълнена част от договора. 

 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  

Чл. 19. Настоящият договор се прекратява: 

 (1). с изтичане на срока по чл. 2, ал. 1 от договора; 

 (2). с пълното, точно и качествено изпълнение на всички задължения на Страните; 

 (3). по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

 (4). с едностранно изявление с незабавен ефект – от страна на СТП, в случай че:  

        i) извършените дейности не отговарят на посоченото в Приложение №1 – Техническо 

задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на условията, посочени в този договор или 

        ii) ОПЕРАТОРЪТ системно не изпълнява задълженията си по настоящия договор и/или 

не спазва нормативно установените правила и изисквания. За целите на настоящата точка 

системно неизпълнение ще е налице, в случай че ОПЕРАТОРЪТ е в неизпълнение на някое от 
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задълженията си по настоящия договор, настъпило три или повече пъти в рамките на 6-

месечен период. 

Чл.20. Извън хипотезите по предходния член, настоящият договор се разваля и на общо 

основание при условията и по реда на чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите. 

Чл.21. При предсрочно прекратяване на договора по чл. 18, ал. 3 или чл. 19  СТП не дължи 

обезщетение на ОПЕРАТОРА за претърпени от прекратяването на договора вреди и/или 

пропуснати ползи. 

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл. 22. Двете страни по настоящия договор декларират, че са запознати с Регламент (ЕС) 

2016/679 за защита на личните данни и в ролята си на администратор на лични данни са въвели 

в своите организации необходимите мерки за съответствие с неговите изисквания. 

Чл. 23. Двете страни се задължават да третират всички лични данни на другата страна, които 

ще им станат известни в процеса на изпълнение на договора, като поверителни и да не ги 

разкриват, освен на служителите си и/или обработващи подизпълнители, и само доколкото 

това е необходимо за изпълнение на дейностите по договора. 

Чл. 24. Двете страни се задължават да използват личните данни, получени или станали им 

известни от другата страна, само за целите на изпълнение на настоящия договор и 

използването на данните за каквито и да е други цели от една от страните ще бъде нарушение 

на настоящия договор спрямо другата, изправна страна. 

Чл.25. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, като резултат от виновно 

неизпълнение на поетите задължения относно поверителното третиране на личните данни по 

настоящия договор, виновната страна носи пълна имуществена отговорност пред изправната, 

включително и за наложени ѝ санкции от надзорните органи по защита на данните. 

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.26. За неуредените в договора въпроси, включително по отношение на форсмажорните 

събития се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

Чл.27. Всички изменения и допълнения на този договор могат да бъдат правени по взаимно 

съгласие на страните в писмена форма. 

Чл.28. Нищожността на клауза от настоящия договор, надлежно прогласена от компетентния 

български съд, не влече недействителност на договора като цяло. Недействителната клауза се 

замества от съответната императивната норма на закона. 

 

Чл.29. Всички спорове по повод или във връзка с настоящия договор, включително относно 

неговото тълкуване, недействителност, изпълнение, прекратяване, попълване на празноти, 

както и приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се решават от страните 

чрез преговори и в дух на взаимно разбирателство и добра воля. Когато решаването на спора 

по този път е невъзможно, същият се отнася за разрешаване от родово компетентния български 

съд в град София.  

 

Чл.30.(1). За валидни адреси и лица за контакт за приемане на съобщения, свързани с 

настоящия договор, се смятат: 
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За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „София Тех Парк“ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 111 Ж, 

сграда Лаборатории, ет. 2; За Тодор Младенов – Изпълнителен директор; е-mail: 

office@sofiatech.bg;  

 За ОПЕРАТОРА –  ………………………………………………………………..; е-mail: 

…………………………………………………………… 

(2). Всяка от Страните е длъжна, в 3 -дневен срок от промяната, да уведоми другата Страна 

при промяна на посочените адреси и лица за контакти, като при неизпълнение на това 

задължение съобщенията ще се считат за валидно изпратени, ако са изпратени на посочените 

по-горе адреси и лица за кореспонденция. 

 

Чл.31. СТП определя отговорно лице, което да осъществява контрол по изпълнението на този 

договор, да дава нареждания на ОПЕРАТОРА, както и да съставя и подписва актове, 

протоколи (приемо-предавателни и/или констативни) и/или други документи, предвидени в 

договора, а именно:……….…………...…; тел:……………………………………….…; 

e-mail:……………………………………………………….. 

  

 

Неразделна част към настоящия договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 –  Техническо задание на Възложителя; 

2. Приложение № 2 –  Техническо предложение на Оператора; 

3. Приложение № 3 -   Ценово предложение на Оператора; 

4. Приложение № 4 – Правилник за вътрешния ред на Научно-технологичен парк; 

5. Приложение № 5 – Покана на Възложителя. 

 

Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра 

– по един за всяка от страните. 

 

 

 

 За „София Тех Парк“ АД:                                                    За ОПЕРАТОРА: 

 

 

………………………………          ……………………………… 

Тодор Младенов       

Изпълнителен директор на       

„София Тех парк“ АД      

 

 

 

 

 

 


