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Д О Г О В О Р 

 

 

№ РД-02-29-9/10.02.2015г. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА (МТ), с адрес: гр. София, ул. “Съборна” № 1, с 

ЕИК 176789478, представлявано от НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА – МИНИСТЪР, 

наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ПЕТЯ ПЕТРОВА – ГЛАВЕН 

СЕКРЕТАР, от една страна 

и  

ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА“,  със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ул. „Акация” № 15, с ЕИК 131086498, представлявано от ВИХРА 

ОГНЯНОВА – УПРАВИТЕЛ, наричанo по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

  

на основание чл. 41 във  връзка с чл. 92а, ал. 7 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), във връзка с проведена процедура по реда на чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, открита на 

основание Решение № РД-02-27-2/26.01.2015 г. на министъра на туризма и Решение № 

РД-02-27-21/09.02.2015 г. на министъра на туризма за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка и като се имат предвид доклада на комисията по чл. 92а, ал. 5 от 

ЗОП, се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

следната услуга: „Организиране участието на Министерство на туризма с рекламен 

щанд на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“ 2015“” в 

периода 12 - 14 февруари 2015 година, включващо дейности по изграждане на 

представителен щанд, реклама и съпътстваща програма,,съгласно Техническа 

спецификация – Приложение № 1, Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.1 и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.2, неразделна част от настоящия 

договор.  

(2) Услугата по ал. 1 включва извършване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на:  

1. Изграждане на представителен щанд, с негови средства  и материали, 

съобразно схемите на разположение и разпределение на щанда, вкл.:  



- монтаж и демонтаж: вкл. конструкция, стени, пана (ПДЧ), оформление (фотоси, 

лога, надписи), подиум с вкл. рампа за инвалиди, осветление, ел. захранване, 

озвучаване и микрофони; 

- осигуряване на работни места: централен деск (МТ) и 30 деска за съ-

изложители; 

- осигуряване на пространство за делови разговори, зона за дегустация и склад  за 

МТ и за съ-изложителите; 

- осигуряване на оборудване с 2 плазмени екрана с възможност за излъчване на 

различни филмови формати с ДВД или преносим компютър, кулър с вода (мин. 60 

литра) и естествена зеленина; 

- осигуряване на допълнителни услуги: техническо обслужване (през цялото 

време на изложението), почистване, безжичен интернет. 

2. Осигуряване на съпътстваща програма, включваща:  

- наем фоайе за анимационна програма: 3 часа. 

3. Осигуряване на реклама, включваща: 

-  външна реклама: изработване и монтиране на билбордове на възлови локации в 

София и в района на Интер Експо Център преди и по време на проявата съгласно 

съдържащия се в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ медиен план; 

- метро реклама: изработване и поставяне на рекламни метропана за изложението 

във влаковете на метрото, съгласно съдържащия се в Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ медиен план. 

- радио реклама: изработка и излъчване на клип, съгласно съдържащия се в 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ медиен план. 

4. Предоставяне на зала с включено техническо оборудване за презентация на 

Регионалния туристически координационен център за представяне на целите и 

плановете на Центъра. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни услугата - предмет на договора, с екип от 

експерти, съгласно Списъка на екипа – Приложение № 3, неразделна част от настоящия 

договор. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок 

на действие до цялостното изпълнение на предмета на договора, включително за 

дейностите по чл.1, ал. 2, т. 3  - до окончателното им провеждане, съгласно медийния 

план.  

 

 

 



ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. (1) За изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на  46 820 

(четиридесет и шест хиляди, осемстотин и двадесет) лева без ДДС, респ. 56 184 

(петдесет и шест хиляди, сто осемдесет и четири) лева с ДДС,  съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2.2, неразделна част от настоящия 

договор. 

(2) В договорената цена са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнение на предмета на настоящия договор.  

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 3, ал. 1 

от настоящия договор в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на 

предавателно-приемателен протокол за приемането на крайния продукт без забележки с 

приложени материали по чл. 9, ал. 4 и подписан от определения по чл. 7, ал. 3 

служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  „Акт за изплащане на 

извършени дейности” (по образец) - Приложение № 4, неразделна част от настоящия 

договор и оригинална фактура на стойност, равна на стойността на акта. 

Чл. 5 (1) Заплащането на сумата по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор се извършва 

по банков път по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

IBAN:  

BIC:  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени на посочената в чл. 19 от настоящия договор негова 

сметка в срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

  

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право: 

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора в срок, 

качествено и без отклонения от техническото задание и техническото предложение, 

неразделни части от договора. 

(2) Да осъществява контрол относно качеството на извършваната услуга по време 

на изпълнението й, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Да дава писмени и устни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез определените по 

чл. 7, ал.3 лица, без да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) При установяване на отклонения от Техническата спецификация и 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или недостатъци при изпълнение 



предмета на договора, да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани същите за негова 

сметка, като определи срок за това. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен: 

(1) Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 

предмета на договора. 

(2) Да заплати договорената цена в срока и при условията на договора.  

(3) Да приеме изпълнението на предмета на договора, когато последното отговаря 

на Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да получи уговорената цена в сроковете и при условията на договора. 

(2) Да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на 

задълженията си по настоящия договор. 

 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да изпълни качествено и в срок предмета на настоящия договор, съгласно 

Техническата спецификация и Техническото си предложение, неразделна част от 

настоящия договор. 

(2) Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварително окончателния проект на 

представителния щанд, програмата за провеждане на събитията и рекламните 

материали по чл.1, ал. 2, т. 3 от настоящия договор. 

(3) Да отстрани в срока, даден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за своя сметка 

констатираните отклонения от Техническата спецификация и Техническото 

предложение и/или недостатъци при изпълнение предмета на договора. 

(4) Да документира извършените дейности по чл.1, ал. 2, т. 1 до т.3 и участието 

на Министерсво на туризма в международното изложение чрез снимки, 

видеозаснемане или друг приложим доказателствен материал. Материалите се 

предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 2 (два) екземпляра в срок от 3 (три) работни дни, 

след приключване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор. 

(5) Да определи лице за контакт с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с право да подписва 

документите по чл. 12, ал.1 от настоящия договор. 

(6) При извършване на проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да 

осигури присъствието на лицето за контакт или свой представител, както и да 

осигурява достъп до работните си помещения за преглед на документи, свързани с 

изпълнение на възложените дейности. 

 



 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 

изпълнение на договора, под формата на  паричен депозит, в размер на 1 404, 60 

(хиляда, четиристотин и четири лева и шестдесет стотинки), представляваща 3% от 

стойността на договора. 

 (2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора се извършва до 

30 (тридесет) дни след неговото окончателно изпълнение, ако няма основания за 

задържането й. 

Чл. 11. Гаранцията за изпълнение на договора обезпечава доброто изпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и служи за обезщетение на вредите, причинени 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от частичното или пълното неизпълнение на задълженията по 

договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІI. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА 

Чл. 12. (1) Приемането на изпълнението по чл. 1 се извършва с подписване на 

приемо-предавателен протокол и „Акт за изплащане на извършени дейности” (по 

образец) - Приложение № 4, неразделна част от настоящия договор, от лицата, 

определени от страните в чл. 18 по настоящия договор. В протокола се описват 

подробно количествата и обема на действително извършените от изпълнителя услуги. 

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има възражения, касаещи съществени 

недостатъци в изпълнението, той уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който 

отстранява същите, при условие, че е обективно възможно и в случай, че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е загубил интерес от изпълнението. 

 (3) При подписване на документите по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

откаже приемането на част от изпълнението и да откаже плащане, съответстващо на 

неизпълнението.  

VIІI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл. 13. (1) При пълно неизпълнение на възложеното по чл. 1 от договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от общата 

цена на договора. 

 (2) При частично неизпълнение или забавено изпълнение на възложеното по чл. 

1 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) 

общата цена на договора. 

(3) Неустойките по ал. 1 могат да бъдат удържани от гаранцията за изпълнение 

и/или от договорената цена. 



Чл. 14. При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка  в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) върху 

стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) върху 

стойността на договора. 

Чл. 15. Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават 

страните от възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия 

исков ред. 

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 16.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива по никакъв начин пред 

трети лица информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор, както и да не използва информация, станала му известна при 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор за своя изгода или изгода на 

трети лица. 

 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 17.   (1) Договорът се прекратява:  

1. с неговото изпълнение; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

            3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако в резултат на непредвидени 

обстоятелства по смисъла на §1, т. 14б от Допълнителните разпоредби на ЗОП не е в 

състояние да изпълни своите задължения, като изпълнените до момента на 

прекратяване на договора работи се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след установяване 

на размера им с подписване на двустранен протокол между страните. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договораq без 

предизвестие при условията на чл.87 от ЗЗД, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не 

изпълнява някое от задълженията си по договора.  

ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 18. Страните при подписване на настоящия договор определят поименно 

следните лица и телефони за контакти и за подписване на документите по чл. . 

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Албена Методиева, и.д. директор на  дирекция  

“Маркетинг, реклама и информация в туризма“, тел. 02/ 94 07 504, 

a.metodieva@mee.government.bg. 

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Вихра Огнянова, управител, тел. 02/ 85 73 65, 

primexpo@primdesign.com. 

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

направени в писмена форма, включително по факс или електронна поща по 

посочените данни за контакти в настоящия договор. 



 (2) При промяна на данните за контакти, страните се задължават в 

еднодневен срок да информират другата страна. 

(3) Когато някоя от страните е променила данните за контакти, без да 

уведоми за това другата страна, съобщенията се считат за връчени и когато са 

направени на стария адрес / факс или електронна поща. 

Чл. 20. Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие 

обстоятелства по чл.43, ал.2 от ЗОП. 

Чл. 21. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на 

настоящия договор се решават чрез преговори между страните, а когато е 

невъзможно да се постигне съгласие - по съдебен ред в съответствие с българското 

законодателство. 

Чл. 23. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на българското законодателство. 

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – 

три  за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение № 1: Техническа спецификация; 

Приложение № 2:  Оферта на Изпълнителя; 

Приложение № 2.1: Техническо предложение на Изпълнителя; 

Приложение № 2.2: Ценово предложение на Изпълнителя; 

Приложение № 3: Списък на екипа; 

Приложение № 4:  Акт за изплащане на извършени дейности (образец). 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

/П/                                                 /П/   

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА    ВИХРА ОГНЯНОВА  

Министър на туризма                                                       Управител 

 

/П/  

      

ПЕТЯ ПЕТРОВА       

Главен секретар 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4  

 

                                                                                   ОДОБРЯВАМ: 

                           

МИНИСТЪР/ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

                                                                            /………………………/ 

 

ОБЕКТ: ………………………………………………….. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………………….. 

ДОГОВОР: № ………………………… 

 

 

                                                             АКТ № ........../ ........ г. 

За изплащане на………………………………… 

……………..е извършен/о съгласно договорните условия и на изпълнителя следва да се 

изплати полагаемото му се възнаграждение, както следва: 

 

№ Основание Стойност в лева 

 

1.  
 

2.  
 

n …………………………….. 

(Приспадне аванс, отбивка от цената, 

отстъпки и др. намаления) 
 



 Всичко: 
 

 ДДС 20 % 
 

 Сума за изплащане: 
 

           

За изплащане  словом:……………………………… 

Приложение: ………….брой/я/ отчет/и/ 

 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ                                                 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МРИТ”:                      УПРАВИТЕЛ НА  

 

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

(име, подпис и дата)                                                                 (име, подпис, дата)      


