
 

ДОГОВОР № ДУ – 03/06.02.2017 г. 

 

за изработка и внедряване на интернет сайт на Комисията за енергийно и водно 

регулиране 

 

Днес, 06.02.2017 г. в гр. София между: 

 

1.КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, гр. София, със 

седалище и адрес на управление бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, с БУЛСТАТ 130098909, 

представлявана от доц. д-р Иван Н. Иванов – Председател и Евгения Сматракалева 

– Главен счетоводител, наричана по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, 

и 

„АСАП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул „Цар Борис 

ІІІ“ №93-95, ет. 2, офис 1’ /едно прим/, ЕИК 175370880, представлявано от Петър 

Зюмбилев – управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

на основание чл. 20, ал. 3 във връзка с чл.112 от Закона за обществените поръчки 

и във връзка с одобрен протокол за работа на комисия, определена със заповед № З-

ОХ-85/16.12.2016 г. и оферта вх. № ВП-ОФ-45/07.12.2016 г. по обособена позиция № 1 

„Официален интернет сайт на Комисията за енергийно и водно регулиране“ от 

обществена поръчка с предмет: „Изработка на официален интернет сайт на Комисията 

за енергийно и водно регулиране и портал за предоставяне на информация и услуги ”, 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

срещу възнаграждение изработване и внедряване на официален интернет сайт на 

Комисията за енергийно и водно регулиране.  

(2) Обхватът на дейностите по ал. 1 е подробно посочен и следва да се изпълни в 

съответствие с офертата (Приложение 1), техническото предложение (Приложение 2) и 

ценовото предложение (Приложение 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация (Приложение 4), 

неразделна част от настоящия договор.   

(3) При изпълнение на предмета на договора следва да се спазват изискванията на 

действащото общностно и национално законодателство.   

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава 

да заплати на Изпълнителя цена в размер на 8990,00 лв. (осем хиляди деветстотин и 

деветдесет лева) без ДДС или 10 788,00 лв. (десет хиляди седемстотин осемдесет и 

осем лева) с включен ДДС, съгласно ценовото му предложение, неразделна част от 

настоящия Договор. 

(2) Посочената цена е крайна и включва всички преки и непреки разходи по 

изпълнението на предмета на договора и всички разходи в срока на гаранцията, 

осигуряващи отстраняване за сметка на Изпълнителя на всички неизправности, 

възникнали не по вина на Възложителя. 



(3) Посочената цена остава непроменена за срока на действие на настоящия 

Договор. 

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати договореното възнаграждение по чл. 2, 

ал. 1 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок от 30 (тридесет) работни дни след 

подписване на приeмо-предавателен протокол без забележки за внедряване 

(публикация) на сайта и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) 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, предвиден в Договора. 

(3) За дата на плащането се счита датата на извършване на нареждането за 

плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Плащането по настоящия договор ще се извършват по следната сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

        БАНКА: УниКредит Булбанк,клон Цар Борис III 

        BIC: UNCRBGSF 

        IBAN: BG53UNCR70001500582520 

 

ІII. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със 

срок 18 (осемнадесет) месеца  

(2) Срокът за изпълнение на Етапи №№ 1-4 от Приложение 2 е 6 (шест) 

календарни месеца от датата на подписване на настоящия договор.  

 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 5 (1) При сключването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП за изпълнение 

на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността без ДДС, посочена в чл. 2.  

(2) Гаранция за изпълнение е срок не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни 

след изтичане на срока на договора, уговорен в чл. 4, ал. 1.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

удължи срока на валидност на гаранцията за изпълнение, ако до изтичане на срока на 

валидност на гаранция по чл. 5, ал. 1 работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е одобрена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранция по формата на внесена 

по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за 

изпълнение на договора, без да дължи лихви, в срок до 30 (тридесет) работни дни след 

приключване на всички дейности по настоящия договор, включително и гаранционния 

срок, както и след уреждане на всички финансови взаимоотношения между страните.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа представената гаранция по ал. 1, ако в срока на 

изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни качествено ангажиментите си 

по него.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора в случаите 

на възникване на спор между страните по договора за неговото изпълнение, който е 

внесен за решаване от компетентният съд или договорът бъде развален по негова вина. 

В последния случай задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за обезщетение. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа цялата гаранция за изпълнение за обезпечаване 

задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гаранционна поддръжка. 



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати уговореното възнаграждение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при договорените в Раздел II от настоящия договор условия и ред. 

Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

възложените дейности в срок и без отклонения от договореното, съгласно условията на 

техническото предложение (Приложение 2) и техническата спецификация 

(Приложение 4). 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и 

да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол по изпълнението на 

договора. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са 

задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност 

и не излизат извън рамките този договор. 

(4) Изработеният и публикуван сайт, както и изготвените документи във връзка с 

това, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предаването става с подписване на 

приемо-предавателния протокол по чл. 10 от настоящия договор.  

(5) Всички данни и информацията, която се публикува на сайта е собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) При доработка, развиване и усъвършенстване на сайта кодът на съответния 

програмен език се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни предмета на настоящия договор качествено и съгласно сроковете 

и условията, заложени в офертата (Приложение 1), техническото предложение 

(Приложение № 2), ценовото предложение (Приложение 3) и техническата 

спецификация (Приложение 4) към настоящия договор.  

2. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 10 (десет) календарни дни от сключване на настоящия 

договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

3. Да проектира архитектурата на сайта и да предложи минимум 2 графични 

проекта за визията на сайта. 

4. Да изработи сайта в съответствие с одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ идеен 

проект и отделните етапи, посочени в техническото предложение (Приложение 2) и 

техническата спецификация (Приложение 4). 

5. Да публикува сайта, както и да извърши всички дейности от техническото 

предложение (Приложение 2) и техническата спецификация (Приложение 4). 

6. Да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци в процеса на изпълнение 

на договора, ако такива бъдат констатирани, както и да вземе под внимание 

коментарите и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на предмета 

на договора. 

7. Да не копира и използва предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали и 

информация на трети лица. 

8. Гарантира, че правата за използването на материали (напр. необходим софтуер, 

текст, графики, икони, снимки, дизайн на сайта и др. обекти на авторско  и сродно 

нему право и други права по индустриална собственост) е придобил на законово или 



договорно основание. При възникване на претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

отношение на използваните материали, отговорността се поема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение по 

реда и условията, определени в настоящия договор. 

 

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Чл. 10 (1) След извършване на дейностите изработка и внедряване на сайта се 

подписва приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.    

(2) В случай на забележки, те се отразяват в констативен протокол, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя срок за отстраняването им. При неспазване на 

определения срок дейностите се смятат за неизпълнени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

се откаже от тях и да поиска неустойка по реда на глава ХІ от настоящия договор 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

 VІІІ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ САЙТА 

Чл. 11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на интернет 

сайта, като спазва минималните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на 

проблеми. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява гаранционна поддръжка на официалния 

интернет сайта на комисията за енергийно и водно регулиране за срок от  1 ( една) 

година/и след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на интернет 

сайта.   

(3) Гаранционната поддръжка включва отстраняване на възникнали грешки и 

несъответствия на софтуера с изискванията на заданието и функционалната и 

техническа спецификации, както и преинсталации на софтуера в случай на създаване 

на нови версии при отстраняване на проблеми в рамките на гаранционното 

обслужване. 

  

ІХ. ОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА 

Чл. 12 Оторизираните лица, ангажирани с оперативното изпълнение на 

настоящия договор са, както следва: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Тихомир Василев 

тел.: 02/9359653, Fax: ……………………, E-mail: TVasilev@dker.bg 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Илияна Иванова Микова 

тел.: 02/4475100, Fax: 02/4233587, E-mail: iliyana.mikova@asap.bg 

 

При промяна на оторизираните лица по договора, съответната страна ще бъде 

уведомена в срок до 10 (десет) работни дни.  

  

 Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са длъжни да запазят 

конфиденциалността на договора, както и на всеки документ, информация или други 

материали, отнасящи се до общата им дейност.  



(2) Всички доклади, данни, материали и документи, съставени или изготвени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с, и по време на изпълнението на договора, остават 

изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След приключване на дейностите по 

договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички такива 

материали и документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да задържа копия на тези 

документи и материали, нито да ги използва за свои цели, които нямат отношение към 

изпълнението на договора, без да е налице изрично писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да ги предоставя на трети лица.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува информация и данни, свързани с 

предмета на настоящия договор или да се позовава на такива, когато изпълнява 

договор, сключен с друг възложител, нито да издава на трети лица информация, 

предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия 

договор, без да е налице изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази в тайна информацията, станала му 

известна при извършване на възложения ангажимент и да не я използва за други цели, 

освен за прякото изпълнение на възложените с настоящия договор дейности. 

(5) В случай на нарушаване на някоя от клаузите за конфиденциалност, виновната 

страна дължи на изправната страна пълно обезщетение за причинените вреди. 

 

XІ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 13 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените с настоящия договор 

дейности в уговорените срокове, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора по чл. 3 за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента). 

Чл. 15 При забава в плащанията на уговорената в чл. 2, ал.1 от настоящия договор 

цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет 

процента) от неизпълненото задължение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% 

(десет процента). 

Чл. 16 За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна 

дължи на изправната страна неустойка в размер на 10 % (десет процента) от 

прогнозната стойност на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, 

може да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред и за 

вреди в по-голям размер от уговорената неустойка. 

Чл. 17 В случай че изпълнението по договора стане невъзможно по обективни 

причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните, то неговото 

действие се прекратява писмено. 

Чл. 18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица – 

подизпълнители, като за свои действия. 

 

XІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако са налице 

отклонения или недостатъци, установени при изпълнението на съответната дейност. 

Чл. 20  (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на неговия срок.  

(2) Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи: 

1. Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато в резултат на 

непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни задълженията си. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди, като заплати направените разходи за извършените до момента дейности. 

3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, с което се 

уреждат и последиците от прекратяването. 



4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на дейностите. 

 

XIІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1 Кореспонденцията по този договор ще се осъществява в писмена форма. 

§ 2 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло. 

§4 Страните ще решават спорове, възникнали при или по повод изпълнението на 

договора или свързани с договора или неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при непостигане на такова – 

спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 

България по реда на ГПК. 

§ 5 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

§6 При промяна на адреси, телефони и др. координати, съответната страна е 

длъжна да уведоми другата писмено. 

§7 Договорът не може да бъде изменян, освен при условията и по реда на ЗОП. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 

Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение 1; 

Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение 2; 

Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение 3;  

Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение 4; 

 

Договорът се подготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

/ПОДПИС/      /ПОДПИС/ 

Иван Н. Иванов       Петър Зюмбилев 

Председател на КЕВР     Управител 

                                                                                                

/ПОДПИС/ 

 Евгения Сматракалева 

Главен счетоводител на КЕВР 


