
 
ДОГОВОР  

 
№ ......................../........................... 2016 г. 

 
 
Днес, ............................ 2016 г. в гр. Враца, между: 
 
ОБЩИНА ВРАЦА, ЕИК 000139115, със седалище и адрес на управление: гр. Враца 

3000, ул. Стефанаки Савов № 6, представлявана от КАЛИН КАМЕНОВ – Кмет на Община 

Враца и ПЕТЪР ПЕТРОВ – Главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна 

и 
 ..........................., ЕИК ........................, седалище и адрес на управление ......................., 

представлявано от ................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 
във връзка с чл. 14, ал. 4 т. 2 от ЗОП и утвърден от Възложителя Протокол от .................... се 
сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши 

неуниверсална пощенска услуга по Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения до 
данъчно задължените лица на територията на Р България, съдържащи информация за 
дължимите местни данъци, такса битови отпадъци и непогасени задължения, вкл. и 
лихви за предходни години към Община Враца. Неуниверсалната пощенска слуга (по 
смисъла на ч. 3, т. 2 от Закона за пощенските услуги) обхваща: 

(2) Приемане по електронен път на файлове, които съдържат съобщения за дължим 
патентен данък, данък върху превозни средства, данък върху недвижими имоти и такса битови 
отпадъци, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя приемо-предавателен 
протокол, съгласно Раздел ІV от настоящия договор. След подписване на протокола същият 
става неразделна част от настоящия договор.  

(3) Софтуерна обработка на получените данни за персонализация и печат, изготвяне на 
дизайн и форма на данъчното съобщение, съгласно одобрен макет от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извършване на адресен мениджмънт и кодиране на адресите; 

(4) Отпечатване и персонализация на данъчните съобщения по образец на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При отпечатване на съобщенията се поставя индивидуален номер на всяка 
пратка и дата на изготвяне. 

(5) Пощенският плик, в който ще се влагат данъчните съобщения трябва да е бял 
непрозрачен с дясно прозорче, формат С5/6 114 х 229 мм или С5 162 х 229 мм, в зависимост от 
броя на страниците за едно задължено лице, с отпечатано лого на Община Враца в горния ляв 
ъгъл и адрес на фирмата – изпълнител в горния десен ъгъл. При влагането на данъчните 
съобщения трябва да се спазва изискването в един плик да се влагат всички страници, които 
формират съобщенията за едно задължено лице. Поставянето на съобщенията в пликовете ще 
става по начин, осигуряващ в адресния прозорец на плика да останат видими само 
име/наименование на задълженото лице и място за доставка. 

(6) Доставката на пратките се осъществява на територията на Община Враца и страната 
– до пощенската кутия на получателите при условия и ред, определени, съгласно Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническата спецификация, определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недоставените пратки и да 

предостави информация относно причините за тяхното не доставяне. 

II. СРОК 
 Чл. 2. Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1 от настоящия договор е ..... (.........) 
календарни дни от датата на предоставяне на данните, включващи информация за 
задължените лица, до които следва да бъдат изпратени съобщенията, но не по-късно от 
29.02.2015 г., като началото на този срок е денят, посочен в приемо-предавателния протокол по 
чл. 1, ал. 2 от настоящия договор.  

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за изпълнение 

на дейностите по чл. 1 от договора в размер до 12 210 (дванадесет хиляди двеста и десет) лв. 
без включен ДДС. Единична цена за 1 /една/ пратка е: ............ лв. (....................), без включен 
ДДС или ................ лв. (................................) с ДДС, съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(Приложение № 1).  

(2) В цената по чл. 1 е включена пълната услуга, свързана с отпечатване на съобщенията, 
влагане в пощенски плик /независимо от броя на страниците в една пратка/, с отпечатано лого и 
адрес на общината и доставка до пощенската кутия на територията на община Враца и цялата 
страна.   

(3) Изплащането на дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се осъществява на два етапа: 
1. 50% от стойността ще бъде изплатена в 5 /пет/ дневен срок от подписване на приемо-

предавателен протокол № 2 съгласно чл. 5 от настоящия договор за отпечатани и пликовани 
съобщения и представяне на фактура; 

2. останалата 50% от стойността ще бъде изплатена в 15 /петнадесет/ дневен срок от 
подписване на приемо-предавателен протокол № 3 съгласно чл. 6 от настоящия договор за 
извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки на съобщения и представяне на фактура. След 
подписване на този протокол същият става неразделна част от настоящия договор.  

(4) Посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени не могат да бъдат изменяни за срока 
на действие на договора. 

 (5) Изплащането на дължимата сума се извършва по банков път.  

IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по далекосъобщителен път 

файловете, съдържащи данните за данъчно задължените лица – получатели, до които ще се 
извършва доставката на съобщенията. Подаваните данни от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва 
да бъдат в PDF формат. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава получаването на файловете с информацията и 
тяхната редовност с подписване на приемо-предавателен протокол № 1, съставен от 
ВЪЗЛОЖТЕЛЯ. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя списък на отпечатаните и пликовани съобщения, 
съставя и предава за подпис приемо-предавателен протокол № 2. 

Чл. 6. Извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки на съобщения, както и пратките с 
непълен, неточен или сгрешен адрес заедно с цялата информация за причината за тяхното не 
доставяне ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез приемо-предавателен протокол 
№ 3; 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

информация за начина на извършване на договорената дейност. 



 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване 

на възложеното по този договор, като му предоставя в сроковете и при условията на договора 
необходимата информация. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 
възнаграждение по реда и начина, предвидени в Раздел ІІІ от настоящия договор.  

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 1. да получи необходимата информация във връзка с изпълнение предмета на договора, 
за да изготви и достави до данъчно задължените лица съобщенията за дължимите от тях 
патентен данък, данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса 
битови отпадъци /текущи и недобори/; 
 2. да получи възнаграждение по цени, ред и начин, определени в Раздел ІІІ от настоящия 
договор при точно изпълнение на договореното от негова страна; 
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за съдържанието на предоставената му 
информация; 
 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
 1. да изпълнява договорената услуга съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както 
и да предоставя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация във връзка с 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор; 
 2. да спазва всички изисквания относно събирането, обработката и достъпа до личните 
данни на данъчно задължените лица както докато изпълнява услугата, така и след прекратяване 
на договорните отношения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
 3. да достави пратките на адреса на данъчно задължените лица – получатели, посочен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в уговорения срок. Доставката се осъществява до пощенската кутия на 
лицата или тяхното домакинство. Пратките с непълен, неточен или сгрешен адрес се предават 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с цялата информация за причината за тяхното не доставяне чрез 
приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора; 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вида и формата на 
съобщенията, които ще бъдат доставяни до данъчно задължените лица – получатели. 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява, нито да ползва за лични цели 
факти и обстоятелства, засягащи данните на получателите, които той е узнал при или по повод 
изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва конфиденциалността на 
договора съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги. 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не копира или създава по какъвто и да е начин 
копия/дубликати на предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ файлове с данни за данъчно 
задължените лица – получатели; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява предоставените файлове в ОТДЕЛЕН 
ДЯЛ на хард диска на съответния компютър; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в периода от 01.03.2015 г. до 31.03.2015 г. да 
унищожи предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ файлове с данни, като форматира /FULL 
FORMAT/ дела от хард диска, в който се съхраняват те; 

4. за действията си по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във формата на декларация, в която декларира, че е осъществил 
необходимите действия по унищожаване на файловете и посочи точна дата и час; 

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпише Декларация от Обработващия лични 
данни по образец от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която става неразделна част от настоящия договор.  

(3) Всеки служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на „Обработващ лични данни” 
по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на Закона за защита на личните данни, който осъществява 
„обработване на лични данни” по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за защита на личните 



 
данни при изпълнението на този договор е длъжен да подпише Декларация по образец на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхраняване и неразпространение на информацията, представляваща лични 
данни на данъчно задължените лица – получатели или друг вид защитена информация. Списък 
и декларации по смисъла на предходното изречение съобразно броя на служителите, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на настоящия 
договор.  

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 12. (1) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не 
повече от 10 % (десет на сто) от стойността на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, ако те надхвърлят 
стойността на неустойката. 

(2) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 %  от 
стойността на заявката за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от 
стойността на договора.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, 
включително и по претенции на трети лица в случай, че той или негови служители не спазят 
правилата за опазване на защитената информация съгласно Раздел VІ от настоящия договор.  

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява: 

 1. с изпълнение на всички задължения на страните по него; 
2.  по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

 3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената услуга; 
4. при неизпълнение на задълженията по договора със 7 (седем)-дневно писмено 

предизвестие от изправната до неизправната страна. 
(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се 

вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с 
подписване на двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършеното до прекратяване на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за 
претърпените вреди от сключването на договора, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да докаже.  

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  
Чл. 14. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма.  
(2) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло. 
Чл. 15. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при или по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,  
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие в дух на добра воля и с 
писмени споразумения. 

Чл. 16.  За неуредените въпроси в настоящия договор  се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.  

Чл. 17. Отговорно лице за изпълнение на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е г-жа 
Марияна Тонашка, тел.: 092/620318, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ..........................., тел.: 
.................. 



 
Чл. 18. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, 

ал.2 от Закона за обществените поръчки. 
 
Неразделна част от настоящия договор към момента на неговото подписване от страните 

са следните приложения: 
1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. Техническа спецификация; 
3. Декларация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхраняване и неразпространение на информацията, 

представляваща лични данни на данъчно задължените лица – получатели или друг вид 
защитена информация; 

4. Декларация от служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които  ще обработват личните данни на 
данъчно задължените лица, съгласно чл. 11, ал. 3 от настоящия договор; 

5. Списък с имената и длъжността на служителите, които ще обработват личните данни на 
данъчно задължените лица 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА ВРАЦА    …………………….. 

Адрес за кореспонденция:   Адрес за кореспонденция:  

гр. Враца, 3000    ……….. 

ул. “Стефанаки Савов” 6    .................... 

тел. 092 624 581    тел.  

факс: 092/ 627 085    факс:  

IBAN: BG46STSA93003106060900  IBAN:…………………………  

BIC: STSABGSF     BIC: ………………………………. 

 

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми 
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

Настоящият договор се състави в четири идентични екземпляра, три за възложителя и 
един за изпълнителя, на които страните в знак на съгласие с текстовете им, положиха подписи 
и печати както следва: 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
КАЛИН КАМЕНОВ     ................................. 
Кмет на Община Враца      .......................... 
 
 
ПЕТЪР ПЕТРОВ 
Главен счетоводител 
 


