








(10) предварително да съгласува по телефон, факс или e-mail с Възложителя за 
осигуряване на достъп до съоръженията; 
(11) да уведомява три дни предварително отговорника по договора и техническите 
лица на централата за изпълнение на всички предвидени в техническите условия 
дейности. 
(12) да бъде на разположение ежедневно от датата на сключване на договора до 
неговото приключване; 
(13) да спазва изискванията на Системата за управление на качеството /СУК/ и 
Системата за управление на здраве и безопасност при работа /СУЗБР/ на „ТЕЦ 
Марица изток 2" ЕАД; 
(14) при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл. 
113 от ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството; 
(15) да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на 
документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ 
Марица изток 2" ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството 
(www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им; 
(16) в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника 
по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя 
от отдели „Сигурност и управление при кризи", „Безопасност и здраве при работа", 
„Технически контрол и качество" и „Екология", както и РСПБЗН, необходимостта от 
представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. 
Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса 
на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа. 
(18) в случай че Териториална дирекция "Национална сигурност", гр. Стара Загора не 
издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице 
- работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, 
като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация 
и опит, което също подлежи на проучване по горния ред; 
(19) Изпълнителят при изпълнението на договора за обществена поръчка е длъжен да 
спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно 
приложение №10 от ЗОП. 

Чл. 24 Възложителят има право: 
(1) да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество; 
(2) да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да иска 
и да получава информация от Изпълнителя през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но 
без с това да пречи на изпълнението; 
(3) да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
Изпълнителя на изпълнените от него дейности или съответна част от тях, както и 
свързаните с тях документи; 
(4) да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на всяка една от 
дейностите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора; 
(5) да не приеме някои от дейностите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от 
Договора; 
Чл. 25 Възложителят се задължава: 
(1) да приеме изпълнението на Услугата, когато отговаря на договореното, по реда и 
при условията на този Договор; 
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въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, 
спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, 
софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или 
записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или 
съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за 
конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, 
стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от Изпълнителя и отчитане изпълнението на поръчката от страна 
на Възложителя. 
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от страните; 
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
страните; или 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 
наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 
Публични изявления 
Чл. 50 Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване 
на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и 
материали на Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без 
предварителното писмено съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено. 
Авторски права 
Чл. 51 (1) страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, 
и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на Възложителя в същия обем, в който 
биха принадлежали на автора. Изпълнителят декларира и гарантира, че трети лица не 
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
Възложителят и/или Изпълнителят установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, Изпълнителят се задължава да 
направи възможно за Възложителя използването им: 
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 



2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 
чиито права са нарушени. 
(3) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права 
от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети 
лица предявят основателни претенции, Изпълнителят носи пълната отговорност и 
понася всички щети, произтичащи от това. Възложителят привлича Изпълнителя в 
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
(4) Изпълнителят заплаща на Възложителя обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права 
на трети лица. 
Прехвърляне на права и задължения 
Чл. 52 Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания 
по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или 
залагани съгласно приложимото право. 
Изменения 
Чл. 53 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията 
и ограниченията на ЗОП. 
Непреодолима сила 
Чл. 54. (1) Страните не отговарят за частично или пълно неизпълнение на задължение 
по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима 
сила. 
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това понятие по 
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон, страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност 
за изпълнение на поетите с Договора задължения. 
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от възникването на събитието, 
независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от 
Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната 
връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното 
времетраене на неизпълнението. 
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила. 
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна: 
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила; 
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
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