
                                                               
“The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)  

and by national funds of the countries participating in the  

Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme”. 

“Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)  

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на  

Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“ 

 

“The contents of this document are sole responsibility of Research and Development and Innovation Consortium and can in 

no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint 

Secretariat”. 

“Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Сдружение за научноизследователска и развойна дейност и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че отразява официалната позиция на Европейския съюз, 

участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.” 

Проект на договор  

№ ………………………….……. / ……………………………………… 

 

 Днес, .................................. в гр. София, между: 

 

1. Сдружение за научноизследователска и развойна дейност, с ЕИК: 

176968825, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 

111Г, представлявано от проф. Марин Христов - изпълнителен директор, наричано по-долу 

за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна  

и 

2. ……………………………………………., ЕИК: ………………………, със седалище и адрес на 

управление:  ………………………………………………………………………………………, представлявано от 

………………………………………….., наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, 

 

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

 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ: 

 

• Сдружение за научноизследователска и развойна дейност е партньор по проект 

„Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално 

развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и 

съфинансиран от Националния бюджет  на Република България съгласно договор № РД-

02-29-136/14.07.2021г. 

• Сдружение за научноизследователска и развойна дейност е обявило до всички 

заинтересовани лица Покана с изх. № 14/24.02.2023г. за представяне на оферта във връзка 

с определяне на изпълнител за изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн 

конкурс за избор на „най-добра приложима иновативна идея““, във връзка с изпълнението 

на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за 

регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България 

съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“ ("Покана/та“) 

• Оферта с входящ номер …..…./…………..2023г., подадена от 

…………………………………………………….., е класирана на първо място и ………………………………………. е 

определено за Изпълнител на дейностите по изготвяне на „Методология за провеждане 

на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““, за което има утвърдена 
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от изпълнителния директор на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност 

на ………….г. Докладна записка с вх. № …………… /……….2023 г., с която е представен Протокол 

от ……..…..г., отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 

……./………..г. на изпълнителния директор на Сдружение за научноизследователска и 

развойна дейност за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

 

се сключи настоящият договор, с който Страните постигнаха съгласие за 

следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение и при 

условията на настоящият договор и Поканата да изготви Методология за провеждане на 

онлайн конкурс за избор на „най-добра приложима иновативна идея“, във връзка с 

изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по 

Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез 

Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република 

България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“  

  (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите, предмет на настоящия договор в 

сроковете по настоящия договор и в съответствие с Офертата на Изпълнителя, представляваща 

Приложение № 1 и Покана на Възложителя, представляваща Приложение № 2, които са неразделна 

част от настоящия договор. 

 

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 2. Мястото на изпълнение на договора е както следва: Република България.  

Чл. 3. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни и изтича след пълното и точно изпълнение задълженията на страните по договора. 

 (2) В срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, 

Изпълнителят следва да предостави за одобрение от страна на Възложителя, следните 

документи, изготвени на български и английски език, а именно: 

• Организационна програма за провеждане на онлайн конкурс за избор на „най-

добра приложима иновативна идея“; 

• Апликационна форма за подаване на предложенията на участниците в конкурса;  

• Методология за оценка на „най-добра приложима иновативна идея“; 

• Анкетна карта за оценка от комисията. 
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(3) Изпълнението на задължението по ал. 2 се констатира с подписване между  

страните на приемо-предавателен протокол.  

(4) Възложителят има право да направи забележки по изготвените от Изпълнителя 

документи в срок до 3 (три) работни дни, с които забележки Изпълнителят е длъжен да се 

съобрази и да направи съответните корекции, за своя сметка, в указания от Възложителя 

срок, считано от получаване на забележките. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) За качественото, пълно и точно изпълнение на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ………………….. 

(…………………………………………………………………………………) лева без включен ДДС, равняваща се  

на  ………………………….  (……………………………………………………………………………………….) лева с 

включен ДДС, съгласно Оферта на Изпълнителя – Приложение № 1, която е неразделна част от 

настоящия договор. 

(2) Посочената по чл.4 (1) цена е крайна и включва цената за изготвяне на описаните 

в чл. 3 (2) документи, и всички разходи и възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 

на предмета на настоящия договор. 

(3) Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на 

действието на договора. 

(4) Всички плащания по настоящия договор се извършват по банков път, чрез превод 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: …………………………………………………………. 

BIC: …………………… 

IBAN: …………………………………………………………… 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от 

момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в този срок, 

счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно 

извършени. 

(5) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

Изпълнителя със съответната дължима сума. 

Чл.5. (1) Заплащането на цената по чл. 4. (1) се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни 

от представяне на фактура за стойността на плащането и подписан между Изпълнителя и 

Възложителя констативен протокол за приемане на изпълнението без забележки от 

страна на Възложителя.  
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(2) Във фактурата Изпълнителят трябва да посочи следното: „Разходът се извършва по 

проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за 

регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет  на Република България 

съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“ 

Чл. 6. Изготвянето на Методологията и всички съпътстващи документи към нея 

по този договор се финансира по проект „Entrepreneurship innovation 

encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

- България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и 

съфинансиран от Националния бюджет  на Република България съгласно договор 

№ РД-02-29-136/14.07.2021г.“  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора; 

(2) да приеме изпълнението на предмета на договора съгласно условията, по реда и в 

сроковете, определени в него; 

(3) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията, по реда, 

в размера и в сроковете, указани в раздел ІІІ от настоящия договор; 

(4) да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта; 

(5) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 

Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява задълженията си в срок и без 

отклонение в обема и качеството съгласно договореното в договора между страните или 

произтичащо от нормативно регламентирани задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да 

осъществява текущ контрол по изпълнението на договора; 

(2) да откаже да приеме изпълнението и съответно да задържи плащане на 

възнаграждение по този договор до пълното и качествено изпълнение на задълженията 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният се е отклонил от изискванията на 

настоящия Договор, както и приложенията към него; 
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(3) да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него документи или съответна част от тях; 

(4) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 

документите; 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) да изпълни предмета на този договор качествено и в срок, с грижата на добър 

търговец и професионалист и съобразно конкретните изисквания на техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложеното в Оферта на Изпълнителя (Приложение 

№ 1 - неразделна част към настоящия договор); 

(2) да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за 

пълното и точно изпълнение на предмета на настоящия договор; 

(3) да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите и да извърши преработване и/или 

допълването им в указаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал 

това; 

(4) да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да 

поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 

(5) да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

направени в хода на изпълнение на възложените с настоящия Договор дейности, със 

заложените в настоящия Договор  срокове; 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на настоящия договор  да 

се съобразява с изискванията на Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - 

България 2014-2020 г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от 

националните бюджети на Република България и Република Гърция за визуализация и да 

позиционира по подходящ начин конкретните лога и емблеми, които ще бъдат 

предоставени от Възложителя; 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява, че всички документи, създадени в хода на 

изпълнение на договора, остават в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният 

притежава всички права на интелектуална/индустриална собственост и има право да ги 

използва и разпространява както намери за добре без ограничения по отношение на 

времето и територията на разпространяване и без да дължи каквото и да е 

възнаграждение за това на Изпълнителя; 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички документи, свързани с изпълнението на 
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Договора, да бъдат изготвени на български език, освен тези, за които има изрично 

изискване да бъдат изготвени на български и на английски език; 

(10) да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна. 

 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

задълженията си по този договор, включително за приемане на изпълнението на 

договорните задължения. 

(2) да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение /цена/ при условията, по 

реда, в размера и в сроковете по настоящия договор. 

 

VІ. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 11. (1) Възложителят определя Свилен Киров – технически сътрудник при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, назначен във връзка с изпълнението на проект “Entrepreneurship 

innovation encouragement”, Project acronym: “Inno wave” по Програма  Cooperation 

Programme “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020, който да осъществява контрол  по 

настоящия договор със следните  правомощия: 

а) да установява във всеки момент дали изпълнението на договора е в съответствие с 

клаузите на Договора; 

б) да дава писмени и устни предписания на Изпълнителя със задължителен характер  

за подобряване изпълнението предмета на  Договора; 

в) да приема изпълнението по договора, включително чрез подписване на приемо-

предавателни и/или констативни протоколи и др. 

(2) Предаването на документите, изготвени във връзка с изпълнението на предмета 

на настоящия Договор се документира с приемо-предавателен протокол, който се 

подписва за Възложителя от Свилен Киров, от една страна, и от законен или надлежно 

упълномощен представител на Изпълнителя, от друга страна. Приемо-предавателният 

протокол се съставя и подписва в два оригинални екземпляра – по един за всяка от 

Страните. С подписване на приемо-предавателния протокол Изпълнителят предава на 

Възложителя на хартиен и/или електронен носител всички документи, които е изготвил в 

хода на изпълнение на предмета на договора. 

(3) В срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на подписване на протокола по чл. 

11, ал. 2, Възложителят преглежда предоставените му с подписване на приемо-

предавателния протокол документи.  
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(4) В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписване на протокола по чл. 

11, ал. 2, Възложителят изпраща писмено уведомление до Изпълнителя в случай, че се 

констатират забележки по изпълнението на предмета на договора. Изпълнителят е 

длъжен да отстрани, за своя сметка, забележките на Възложителя в указан от Възложителя 

срок.  

(5) След отстраняване на забележките по чл. 11, ал. 4, Възложителят и Изпълнителят 

подписват констативен протокол, с който се удостоверява приемане от страна на 

Възложителя на изпълнението на предмета на договора. Констативният протокол се 

подписва за Възложителя от Свилен Киров, от една страна, и от законен или надлежно 

упълномощен представител на Изпълнителя, от друга страна. Констативният протокол за 

изпълнение на предмета на договора се съставя и подписва в два оригинални екземпляра 

– по един за всяка от Страните.    

 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да поиска преработване и/или допълване на документите в определен от него срок, 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; ,; 

3.  да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното 

или в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 

отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от 

изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 13. (1) Този договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичане на уговорения срок. 

2. С пълното, точно и качествено изпълнение на предмета на договора. 

3.   По взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено. 

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да 

предвиди и предотврати, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на поръчката по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди - 

с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с незабавен ефект, след 

настъпване на тези обстоятелствата. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви 

неустойки и/или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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5. В хипотезата на чл. 18, ал. 4 или ал. 7 от договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора без предизвестие, с писмено 

уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от 10 (десет) календарни дни, за 

изпълнение на задължението му за изработка на Методологията; или 

2. При пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по 

настоящия договор; или 

3. При констатиране на съществени неотстраними пропуски и/или недостатъци на 

изпълнението. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

всякакви санкции, глоби, корекции, в случай че на последния бъдат наложени такива.  

(3) В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока, за който е 

сключен, или преди пълното изпълнение на предмета на договора, страните уреждат 

финансовите и другите си взаимоотношения до момента на прекратяване на договора 

чрез подписване на споразумителен протокол. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора и в случаите, предвидени в 

приложимото законодателство. 

 

VIII. САНКЦИИ 

Чл. 14. Когато със своето действие или бездействие някоя от страните виновно 

причини вреда на другата, то тя дължи обезщетение за причинената вреда.  

Чл. 15. При забавяне на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума за 

периода от деня на забавата до окончателното плащане на просрочената сума, но не 

повече от 5 % (пет процента) от общата стойност на договора. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява, че с оглед предмета на договора и предвидения 

срок за изпълнение на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран 

по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“,, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има интерес единствено от пълно, точно и в срок изготвяне на 

Методология, поради което, при забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по отношение на срока за изготвяне на документите по чл. 3 (2), независимо дали забавата 

е налице по отношение един документ или всички, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 0,5 % от общата стойност на този договор за 

всеки ден от забавата, но не повече от 10 % от общата стойност на договора. 

Чл. 17. (1) При забава за изпълнение на друго задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

настоящия договор, извън посочените в чл. 16, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

обезщетение за всеки отделен случай в размер на 0,3% от общата стойност на този договор 

за всеки ден забава, но не повече от 10 % от общата стойност на договора. 
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(2) Всяка от страните може да претендира обезщетение за нанесени вреди и 

пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки. 

 

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР) 

 

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не отговарят една спрямо друга за 

неизпълнение или лошо, забавено или 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. 

(2) 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 др.  

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

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

(4) 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. 

(5) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 

е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна по договора за настъпването 

й, 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 не уведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 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 
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неустойката, съразмерна на стойността на съответната неизпълнена част от договора. 

 

Х. СЪОБЩЕНИЯ 

 

Чл. 19. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени 

в писмена форма и са подписани от законните или надлежно упълномощените 

представители на страните, освен ако в този договор изрично не е указано друго. 

Съобщенията следва да са изпратени по реда, посочен в ал. 2 по-долу. 

(2) За валидни ще се считат писмените съобщения, които са изпратени с препоръчано 

писмо с обратна разписка, чрез куриер или по електронна поща /е-mail/, които са 

отправени до следните адреси и лица за кореспонденция:  

- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Г; лице за 

контакт – Свилен Киров; e-mail: s.kirov@sofiatech.bg; тел.: 0889 900 632. 

- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес: …………………………………………………………………; лице за контакт: 

……………………………; e-mail: ………………………….; тел.: ……………………... 

(3) Всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата страна в 3-дневен срок от 

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

задължение съобщенията ще се считат за валидно изпратени, ако са отправени до 

посочените по-горе адреси за кореспонденция. 

 

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 20. Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните, 

изразено в писмена форма. 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права или задължения по 

настоящия договор на трети лица. 

Чл.22. За неуредените въпроси в този договор се прилага действащото 

законодателство в Република България. 

Чл.23. 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. 24. 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.  

mailto:s.kirov@sofiatech.bg
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“The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)  

and by national funds of the countries participating in the  

Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme”. 

“Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)  

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на  

Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“ 

 

“The contents of this document are sole responsibility of Research and Development and Innovation Consortium and can in 

no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint 

Secretariat”. 

“Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Сдружение за научноизследователска и развойна дейност и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че отразява официалната позиция на Европейския съюз, 

участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.” 

 

Неразделна част към настоящия договор са следните Приложения: 

 

1. Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя; 

2. Приложение № 2 – Покана за представяне на оферта във връзка с определяне на 

изпълнител за изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн конкурс за избор на 

„най-добра приложима иновативна идея““ 

 

Настоящият договор и приложенията към него се съставиха и подписаха в два 

еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

…………………………………….                                                                          ………………………………………. 

/проф. Марин Христов – изп. директор/                                   /………………………………………………… / 


