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ДОГОВОР № 115 

№ BG16RFOP001-2.001-0136-C01 -U-05/ 13.06.2017 г. 

№ BG16RFOP001-2.001-0137-C01 -U-07/ 13.06.2017 г. 

№ BG16RFOP001-2.001-0135-C01 -U-06/ 13.06.2017 г. 

№ BG16RFOP001-2.001-0133-C01 -U-06/ 13.06.2017 г. 

№ BG16RFOP001-2.001-0132-C01 -U-06/ 13.06.2017 г. 

№ BG16RFOP001-2.001-0131-C01 -U-08/ 13.06.2017 г. 

№ BG16RFOP001-2.001-0130-C01 -U-09/ 13.06.2017 г. 

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във 

връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и общински 

сгради на територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем 

обособени позиции: 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

                                                                                                                                                                         

Днес, 13.06.2017 г., в гр. Белоградчик, между: 

 

1. ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, БУЛСТАТ 000159458, с адрес: гр. Белоградчик, ул. 

„Княз Борис - I“ № 6, представлявана от Борис Стефанов Николов – Кмет на община 

Белоградчик и Марияна Маринова Маринова – Гл. счетоводител, наричана по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
 

И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „КОНСУЛТАНТИ БЕЛОГРАДЧИК”, гр. София, ЕИК/БУЛСТАТ 

177150070, IBAN: BG37UNCR70001522927534, BIG: UNCRBGSF при банка 

Уникредит Булбанк АД , със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Черковна” 

№ 37, ет. 2, представлявано от Райчо Весков Яръмов, на основание Договор за 

съвместна дейност от 18.01.2017 г. между: 

 

2.1. „ТРИ – ЕС” ЕООД, ЕИК: 831766802 със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. „Черковна” № 37, ет. 2, представлявано от Райчо Весков Яръмов – 

Управител и 

https://bo4.ucb.lan/BOE/portal/1603111059/AnalyticalReporting/opendoc/openDocument.jsp?iDocID=AczKYUWUy0pNmFC4zGjT6h8&sIDType=CUID&sType=wid&sRefresh=Y&lsSAccount=70001522927534&lsSFrom%20Date=13%2E04%2E2017&lsSTo%20Date=13%2E04%2E2017
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„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
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BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0130-C01  „Осъществяване на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 
които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.. 
 

2.2. СД „АРТСТРОЙ – НИКОЛОВ, СИНОВЕ И СИЕ”, ЕИК: 815106063, със 

седалище и адрес на управление: гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” № 3 и офис: гр. 

Видин, ул. „Цар Александър II” № 3, ет. 2, стая 37, представлявано от Алексей Емилов 

Василев - Управител 

 

определен за изпълнител чрез процедура за възлагане на обществена поръчка № 00287-

2017-0002 (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки), 

обявена във връзка с реализиране на следните проекти:  проект BG16RFOP001-2.001-

0136-C01“ Осъществяване на енергийна ефективност в сгради от културната 

инфраструктура – Художествена галерия, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-

2.001-0137-C01 „Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната 

администрация – Гранично полицейско управление, гр.Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на 

държавната администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на енергийна ефективност в сгради на 

държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; 

проект BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в 

сгради на държавната администрация – Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – 

гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0130-C01  „Осъществяване на 

енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в 

гр.Белоградчик“, с Бенефициент: Община Белоградчик, 

 

и на основание чл.112 ЗОП и Решение на кмета на Община Белоградчик се сключи 

настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

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

срещу заплащане дейностите, включени в обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във 

връзка с обновяването за енергийна ефективност на държавни и общински 

сгради на територията на гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем 

обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: „Извършване на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и 

общински сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

съгласно Техническата спецификация от документацията за участие в обществената 

поръчка, в частност за конкретната обособена позиция, Техническото и Ценовото 
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енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 

BG16RFOP001-2.001-0132-C01„Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 

„Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик“; проект BG16RFOP001-
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носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
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предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи съответно Приложения №1, №2, 

№3, неразделна част от този договор. 

      (2) Предметът на договора обхваща следната дейност: Извършване на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти – част „Енергийна ефективност“– 

Икономия на енергия и Топлосъхранение, която следва да бъде реализирана в 

съответствие с действащото законодателство, изискванията на ОПРР 2014-2020 г. във 

връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки, с предмет оценка за 

съответствие, в т.ч. Методическите указания за изпълнение на Договори за 

предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г., Общите Условия към Административните 

договори за предоставяне на БФП, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., документацията за възлагане на 

обществената поръчка, Техническата спецификация – Приложение № 1, Техническото 

предложение за изпълнение на съответната обособена позиция - Приложение №2 и 

условията на настоящия договор.  

 

Чл.2.(1) Обектите по отношение, на които ще бъде реализирана дейността по 

чл.1, ал.2, са следните: 

1. Художествена галерия – публична общинска сграда, находяща се в 

гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№ 43; 

2. Сграда, общинска частна собственост, отдадена за безвъзмездно ползване на 

Гранично-полицейско управление, 2-ра степен при Регионална дирекция 

„Гранична полиция“ – Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция“ – 

София, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Миджур“ № 24; 

3. Сграда на Районен съд и прокуратура – публична държавна собственост, 

находяща се в гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“№ 43; 

4. Районно /полицейско/ управление, Белоградчик, публична държавна 

собственост, находяща се в гр.Белоградчик, пл.“Възраждане“ № 3; 

5. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, публична 

държавна собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул. “Алеко 

Константинов“ № 6; 

6. Общинска администрация – Белоградчик, находяща се в гр.Белоградчик, ул. 

“Княз Борис I“ № 6 и Помощна административна сграда, находяща се в 

гр.Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ № 5; 

7. НУ „Васил Левски“, находяща се в гр.Белоградчик, пл.“Възраждане“ № 4 и 

сграда „Младежки дом“, с ползвател на сградата „Детски комплекс 

гр.Белоградчик – Център за подкрепа за личностно развитие“, публична 

общинска собственост, находяща се в гр.Белоградчик, ул. “Васил Левски“ № 4А 

           (2) Дейността по чл.1, ал.2 се извършват по отделно за всяка една от сградите, 

при спазване на сроковете по чл.7 от настоящия договор. 

 

II. ФИНАНСИРАНЕ НА ДОГОВОРА  
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Чл.3. (1) Настоящата поръчка се осъществява в рамките на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.), Приоритетна ос 2: „Подкрепа 

за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура на 

директно предоставяне: BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“ и в рамките на следните проекти: 

1. Проект BG16RFOP001-2.001-0136-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност в сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, 

гр. Белоградчик“, финансиран по силата на Административен договор № РД-02-

37-168/06.10.2016 г. за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; 

2. Проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско 

управление, гр. Белоградчик“, финансиран по силата на Административен 

договор № РД-02-37-190/13.10.2016 г. за предоставяне не безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с 

партньор: Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР; 

3. Проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 – „Повишаване на енергийната 

ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и 

прокуратура, гр.Белоградчик“, финансиран по силата на Административен 

договор № РД-02-37-245/02.11.2016 г. за предоставяне не безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, с 

партньор: Висш съдебен съвет.  

4. Проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност в сгради на държавната администрация – Районно/ полицейско/ 

управление, гр. Белоградчик“, финансиран по силата на Административен 

договор № РД-02-37-203/18.10.2016 г. за предоставяне не безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с 

партньор: Областна дирекция на МВР - Видин; 

5. Проект BG16RFOP001-2.001-0132-C01 - „Повишаване на енергийната 

ефективност на държавната администрация – Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“, гр. Белоградчик“, финансиран по силата 

на Административен договор № РД-02-37-186/12.10.2016 г. за предоставяне не 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., с партньор: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“; 

6. Проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност в общински административни сгради – гр.Белоградчик“, 

финансиран по силата на Административен договор № РД-02-37-172/07.10.2016 

г. за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г.; 
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„Осъществяване на енергийна ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско управление, 

гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в сгради на държавната 
администрация – Районен съд и прокуратура, гр.Белоградчик“; проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01„Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районно /полицейско/ управление, Белоградчик“; проект 
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носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
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7. Проект BG16RFOP001-2.001-0130-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“, 

финансиран по силата на Административен договор № РД-02-37-189/13.10.2016 

г. за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

III.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение 

/крайна цена/ в размер на 1 219,99 /хиляда двеста и деветнадесет лева и деветдесет и 

девет ст./ без ДДС, представляващи 1 463,99 /хиляда четиристотин шестдесет и три 

лева и деветдесет и девет ст./ с ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, неразделна част от договора, в случай, че 

дейността по чл.1, ал.2 бъдат реализирана качествено и в срок, по отношение на всички 

обекти, посочен в чл.2, ал.1 от настоящия договор: 

 

 „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и общински 

сгради на територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

Обща стойност: 

 без вкл. ДДС; 

1. Сграда от културната инфраструктура - Художествена галерия; 72,97 лв. 

2. Сграда за държавната администрация - Гранично полицейско 

управление; 
87,42 лв. 

3. Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура; 
106,61 лв. 

4. Сграда на държавната администрация - Районно /полицейско/ 

управление; 
120,64 лв. 

5. Сграда на държавната администрация - Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението; 
68,85 лв. 

6. Общински административни сгради: Общинска администрация – 

Белоградчик и Помощна административна сграда; 
451,96 лв. 

7. Сгради от образователната инфраструктура – НУ «Васил Левски» 

и «Младежки дом; 
311,54 лв. 

 

(2) В ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са посочени цени, които са 

определящи за извършването на отделни плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

както и за определяне на размера на конкретните неустойки, предвидени в този 

договор. 

(3) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и не подлежи на 

промяна. В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на услугата, посочена в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор.  

 (4) Цената, посочена в ал.1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на 

Договора/ и не подлежи на промяна, освен ако промяната не се изразява в намаляване 

на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл.5. (1) Възнаграждението ще се изплаща за всяка конкретно възложена сграда, 

съобразно предложените общи цени за отделните сгради в Ценовото предложение на 

участника, в размер на 100% от стойността на определената за конкретно 

възложената/ите сграда/и обща цена, съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, неразделна част от договора, в срок до 10 (десет) 

календарни дни, считано от датата на подписване на констативния протокол за 

одобрение на доклада, в  изпълнение на дейността и представяне на оригинална 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка от възложената/ите сграда/и. 

 (2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по 

следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: клон/ офис: Уникредит Булбанк АД 

BIC код на банката: . UNCRBGSF  

IBAN: BG37UNCR70001522927534 

       

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени на данните по ал. 2 в срок от 3 дни, считано от момента 

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

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

 (4) При сключени договор/договори за подизпълнение и в случай, че частта от 

поръчката, която се изпълнява може да бъде предадена като отделен обект на  

изпълнителя или възложителя, съответните плащания се извършат при спазване на 

разпоредбите на чл. 66, ал.4-7 от ЗОП /когато е приложимо/. 

 

Чл.6. (1) Всички фактури и други разходооправдателни документи, издавани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и отнасящи се до възложените обекти следва 

да включват задължително следните текстове: 

* За обекта по чл.2, ал.1, т.1 - “Разходът е по договор за безвъзмездна помощ 

№ от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0136-C01; № РД-02-37-168/06.10.2016 г. по ОПРР 

2014-2020 г.“; 

* За обекта по чл.2, ал.1, т.2 - “Разходът е по договор за безвъзмездна помощ 

№ от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0137-C01; № РД-02-37-190/13.10.2016 г. по ОПРР 

2014-2020 г.“; 

* За обекта по чл.2, ал.1, т.3 - “Разходът е по договор за безвъзмездна помощ 

№ от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0135-C01; № РД-02-37-245/02.11.2016 г. по ОПРР 

2014-2020 г.“; 

* За обект по чл.2, ал.1, т.4 – „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ 

№ от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0133-C01; № РД-02-37-203/18.10.2016 г. по ОПРР 

2014-2020 г.“; 

* За обект по чл.2, ал.1, т.5 - „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ 

№ от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0132-C01; № РД-02-37-186/12.10.2016 г. по ОПРР 

2014-2020 г.“; 

https://bo4.ucb.lan/BOE/portal/1603111059/AnalyticalReporting/opendoc/openDocument.jsp?iDocID=AczKYUWUy0pNmFC4zGjT6h8&sIDType=CUID&sType=wid&sRefresh=Y&lsSAccount=70001522927534&lsSFrom%20Date=13%2E04%2E2017&lsSTo%20Date=13%2E04%2E2017
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* За обектите по чл.2, ал.1, т.6 - „Разходът е по договор за безвъзмездна 

помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0131-C01; № РД-02-37-172/07.10.2016 г. 

по ОПРР 2014-2020 г.“; 

* За обектите по чл.2, ал.1, т.7 - „Разходът е по договор за безвъзмездна 

помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0130-C01; № РД-02-37-189/13.10.2016 г. 

по ОПРР 2014-2020 г.“; 
(2) Всички разходооправдателни документи по проекта трябва да се съставят 

самостоятелно от останалите документи на организацията. Трябва да са ясни, точни и 

да съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство. 

(3) Фактурите за извършени услуги трябва да съдържат подробна информация за 

услугите – наименование, брой, единична стойност, обща стойност. Ако 

горепосочената 

информация за услугите не се съдържа във фактурата, към нея се прилага опис, 

съдържащ подробна информация за извършените услуги. 

            (4) Фактурите за извършената доставка трябва да съдържат подробна 

информация за доставката – наименование, сериен номер, брой, единична стойност, 

обща стойност. Ако горепосочената информация за доставката не се съдържа във 

фактурата, към нея се 

прилага опис, съдържащ подробна информация за извършената доставка. 

 

IV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ 

Чл.7. (1) Срокът за изпълнение, за всяка сграда, започва да тече от изпращане 

на възлагателно писмо от страна на Възложителя и продължава до приемането от 

Възложителя на доклада за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на 

инвестиционния проект – в част енергийна ефективност - икономия на енергия и 

топлосъхранение. 

 (2) Срокът за изпълнение е не повече от 15 календарни дни и започва да тече от 

датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, за всяка една от сградите.  

 

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл.8. (1) Дейността по чл. 1, ал. 2 се отчита като доклад за съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ, подписан от управителя на фирмата 

консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.    

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклада по ал.1 

за съответната сграда, което се отразява с подписването на приемо-предавателен 

протокол от страните по договора. 

(3) В срок от 10 (десет) календарни дни след получаване на доклада за 

съответната дейност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да го одобри или да даде указания за 

промяна му. В случай, че не даде бележки в срок, докладът се счита за приет без 

забележки. Указанията за промяна се изпращат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма. 
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(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри и приеме изготвения от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклад по ал.1 за съответната сграда, в срока по ал. 3 се съставя 

констативен протокол за качественото и в срок изпълнение на конкретната дейност, 

подписан от оторизираните представители на страните по договора.  

(5) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнените дейности с 

нормативните изисквания, с Техническата спецификация – Приложение № 1 към 

настоящия договор или бъдат констатирани някакви недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да откаже приемането на изработеното и да върне документацията на 

Изпълнителя за отстраняване на несъответствията. Констатираните отклонения и 

недостатъци се описват в протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши 

необходимите корекции и преработки, в срок до 10 календарни дни след писмено 

уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нанася необходимите промени и 

го предоставя отново за съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) В случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 

недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за негова сметка или да 

иска съразмерно намаление на цената.  

 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срока по чл. 8, ал. 3 писмено да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените в съответствие с чл. 8, ал. 3 и 5 недостатъци. 

 

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

            Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:  

1. изпълни възложената му работа, качествено и в договорения срок, при 

спазване на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническата спецификация, 

Техническото си предложение, действащото законодателството, в т.ч. всички 

проектантски, строителни, техническите и технологични правила, нормативи и 

стандарти за съответните дейности. 

2. осигури необходимите експерти за качествено изпълнение на договора; 

3. организира и съгласува работата на експертите по т. 2; 

4. приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за 

своя сметка, в посочените срокове; 

5. води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за 

извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с 

изискванията на законодателството, която да подлежи на точно 

идентифициране и проверка; 

6. разполага с валидна застраховка „Професионална отговорност“, съобразно 

изискванията на чл.171 ЗУТ, както и да актуализира застраховката си, в срок 

не по-кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната,  както и да 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от актуализирана такава, в случай, че 

поднови застраховката си, в срока на изпълнение на договора.  
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7. да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението на 

дейностите, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8. отрази коментари и препоръки, предоставени в писмена форма от страна на 

Възложителя, по материалите, разработени по настоящия договор. 

9. не преустановява дейността си до изтичане на срока на договора и до 

окончателното му изпълнение 

10. сключи договор/-и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия 

договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок 

важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 

2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на 

изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното 

споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

11. при извършването на дейностите по настоящия договор да спазва 

изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

относими към предмета на обществената поръчка, в т.ч. Насоки за 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова BG16RFOP001-2.001 “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“, Методически указания за изпълнение на 

договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г.; Общите условия към 

финансираните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПРР, като в частност се задължава да изпълнява прилагащите се за него 

условия по Раздели I, II, III, IV, V, VI, XIV и XVII от Общите условия към 

Договора за предоставяне на БФП по Проекта, както и изискванията на 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г. за относимите дейности; 

12. уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

проекта/договора и за предприетите мерки за тяхното решаване; 

13. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 

публичност, определени в договора за БФП; 

14. предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че 

проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. 

Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните 

правила за информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл.115, §4 от 

Регламент 1303/2013 г. и в чл.3, чл.4, чл.5 и Приложение ІІ от Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията. 

15. задължително да посочва финансовия принос на Европейския фонд за 

регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.; 
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16. Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или 

семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че Проектът 

е получил съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

17. осигурява достъп за извършване проверки на място и одити от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други контролни органи, като осигури присъствието на 

негов представител, да осигури достъп до строителната площадка, преглед на 

цялата документация, да съдейства при вземане на проби, извършване на 

замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение на договора 

за СМР; 

18. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 

място; 

19. следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 

установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя 

всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви по посочена 

Възложителя банкова сметка; 

20. спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени 

в договора за БФП; 

21. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 

Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 

Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз”, МВР 

(АФКОС) и други национални одитни и контролни органи да осигури 

присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, 

преглед на документи, удостоверяващи направени разходи в рамките на 

предоставената безвъзмездна помощ, както и всякаква друга информация, 

свързана с изпълнението на договора и задълженията му по него.  

22. съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 

Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи 

на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на 

Европейския съюз”, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни 

органи всички документи от изпълненото по договора, за период от три 

години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на 

окончателните документи по приключването на ОПРР 2014-2020 г. Този срок 

се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано 

искане от страна на Европейската комисия; в случай на проекти, по които е 

предоставена държавна или минимална помощ, срокът е 10 години от датата 

на последното плащане по проекта.  

23. спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на 

приложимото европейско и национално законодателство; 

24. запази поверителността на всички предоставени документи, информация или 

други материали, за срок не по-малко от 3 (три) години, считано от 31.12 след 
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предаване към Европейската комисия на окончателните документи по 

приключване на ОПРР. 

25. Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в каквато и да било 

форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в 

Интернет, трябва да съдържа следното заявление: “Този документ е създаден 

в рамките на следните проекти
1
: 

Проект BG16RFOP001-2.001-0136-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност в сгради от културната инфраструктура – Художествена галерия, 

гр. Белоградчик“; 

Проект BG16RFOP001-2.001-0137-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност в сграда за държавната администрация – Гранично полицейско 

управление, гр. Белоградчик“; 

Проект BG16RFOP001-2.001-0135-C01 – „Повишаване на енергийната 

ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и 

прокуратура, гр.Белоградчик“; 

Проект BG16RFOP001-2.001-0133-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност в сгради на държавната администрация – Районно/ полицейско/ 

управление, гр. Белоградчик“; 

Проект BG16RFOP001-2.001-0132-C01 - „Повишаване на енергийната 

ефективност на държавната администрация – Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“, гр. Белоградчик“; 

Проект BG16RFOP001-2.001-0131-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност в общински административни сгради – гр.Белоградчик“; 

Проект BG16RFOP001-2.001-0130-C01 - „Осъществяване на енергийна 

ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр.Белоградчик“; 

 

които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от „ наименование на изпълнител” и 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 г. ”; 

26. Да съхранява всички документи в период от 5 г. след датата на приключване 

на договора.  

            (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението 

на дейностите по настоящия договор. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:  

1. получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на 

настоящия договор; 

                                                           
1
 Посочва се проекта, по който се финансира съответния обект/-и.  
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2. иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички 

необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или 

необходими за изпълнение предмета на настоящия договор; 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в раздел III от 

настоящия договор; 

2. оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор; 

3. предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни, 

пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на 

настоящия договор; 

4. съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава 

всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, които са от 

неговата компетенция, както и да проведе своевременно всички 

административни процедури, предшестващи и обезпечаващи строителството 

на обектите, в т.ч. издаване на разрешителни, както и всички съгласувателни и 

разрешителни процедури; 

5. спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на 

приложимото европейско и национално законодателство; 

6. да участва в процеса по съставяне на актовете по време на изпълнение, 

приключване и отчитане на строителството; 

7. уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си относно предоставените 

му за одобрение документи; 

8. 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. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

1. контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни 

задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез упълномощените от него 

лица, в изпълнение на това му правомощие, са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна 

самостоятелност, изпълнението им не е фактически невъзможно и/или не 

излизат извън рамките на договореното и не противоречи на относимото 

законодателство; 

2. спре изпълнението на дейностите, във всеки един момент, при констатиране 

на недостатъци и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани недостатъците за 

своя сметка. 

3. иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 

отклонения от договореното. 
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VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

           Чл.12. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при 

подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи документ за внесена гаранция за 

изпълнение на задълженията си по него, във вид на – парична сума, съгласно чл.111, 

ал.5, т. 1 ЗОП. 

           (2) Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция е в размер на 3% от стойността 

на договора или: 36,60 ( тридесет и шест лева и шестдесет ст.) лв. без ДДС. 

           (3) Разходите във връзка с предоставянето на банковата гаранция са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

           Чл. 13. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30-дневен 

срок след приключване на договора и качественото му изпълнение; 

           (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по 

гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при 

него. 

           Чл.14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията 

за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, както и когато прекъсне или системно 

забави изпълнението на задължение/ята си по договора, без да са налице форсмажорни 

обстоятелства и без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Претърпените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия 

ред, съгласно законодателството на Република България. 

           (2) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи 

към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

              Чл.15. При забавено изпълнението на задълженията по този договор, по вина 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на изправната страна неустойки в размер на 0.2% от 

стойността на съответната дейност, която е забавена, за всеки ден забава, но не повече 

от 10% (десет процента). 

 

              Чл.16. При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,2 % от стойността на неизплатената сума за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност. 
 

              Чл.17. При прекратяване на договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до 
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датата на прекратяването дейности, въз основа на двустранно съставен и подписан 

констативен протокол за извършените неизплатени дейности. 
 

             Чл.18. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да 

търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

 

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

  Чл.19. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за 

неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по 

смисъла на параграф 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 

поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който 

изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или 

задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването 

му. 

  (2) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, 

продължи повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от 

страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата 

страна. 

  (3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-

дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи 

доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, 

естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и 

продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за 

начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията 

й, както и за степента на спиране.  

  (4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено 

обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по 

договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или 

забава; 

  (5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство; 

  (6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 

възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в 

съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните 

предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието 

на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по 

договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство; 

   (7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, 

довели до спирането му. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
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Чл. 20. Настоящият договор се прекратява: 

            1. С окончателното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички 

задължения на страните по договора; 

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

уреждат и последиците от прекратяването; 

 3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от 

настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, 

твърдяща, че такава невъзможност е налице; 

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

– с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;  

5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на настоящия договор извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно, писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

7. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки; 

8. Едностранно от Възложителя, без предизвестие ако изпълнителят бъде обявен 

в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация; 

 

XII. КОМУНИКАЦИЯ  

Чл. 21. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят 

следните лица: 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Милена Иванова – отговорно лице/а по договора,  

моб. тел. 0877 881278/ e-mail:  milena.art.ivanova@gmail.com 

 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Райчо Яръмов – отговорно лице/а по договора 

Длъжност – Представляващ обединението 

 

моб. тел. 0889 812546/ e-mail:  tri_es@abv.bg 

 

 

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 22. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен по 

изключение, в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

 

Чл. 23. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са 

mailto:milena.art.ivanova@gmail.com
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валидни, ако са подписани от упълномощените лица и са изпратени по пощата (с 

обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис 

на приемащата страна. 

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления,  свързани с 

настоящия договор се смятат: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                     ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Адрес:  ул.”Черковна” № 37, ет. 2      Адрес: ул. „Княз Борис I” № 6 

Община Столична                                Община Белоградчик 

Гр. София                                               Гр. Белоградчик ,  

Електронна поща: tri_es@abv.bg       Електронна поща: milena.art.ivanova@gmail.com 

                                    

  (3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е 

длъжна да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната. Когато някоя 

от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, 

съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс/ електронна поща. 

Чл. 24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото българското законодателство. 

Чл.25. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се 

уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се 

отнася пред компетентния съд в Република България. 

 

Чл. 26. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един 

за всяка от страните. 

Неразделна част от този договор са: 

1. Приложение № 1: Техническа спецификация.  

2. Приложение № 2. Техническо предложение на изпълнителя; 

3. Приложение № 3: Ценово предложение на изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК                           ОБЕДИНЕНИЕ 

                                                                             „КОНСУЛТАНТИ БЕЛОГРАДЧИК” 

 

Борис Николов                                                  Райчо Яръмов 

Кмет на община Белоградчик                        Представляващ Обединението 
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(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 

5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 

 

 

Гл. счетоводител:…………………….. 

Марияна Маринова 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………….. 

Рени Длъгнекова 

Юридически консултант 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 

 


