
 

   

„ДОГОВОР ЗА ПРЯКО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ“ 

 

ДОГОВОР EMAS 2020-DSC-2020-001  

МЕЖДУ 

Европейския съюз, представляван от Европейския парламент, адрес:  

с адрес: rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, 

представляван за подписването на настоящия договор 

от Сузане АЛТЕНБЕРГ, директор на служба, кабинет на генералния секретар,  

наричан по-долу „Европейският парламент“, 

от една страна, 

И 

 

............................................................ с адрес/седалище на следния адрес:  

..............................................................................................................................................,  

представляван от ............................................................................................................ .....…, 

действащ(а) в качеството си на 

................................................................................................., 

наричан(а) по-долу „изпълнителят“, 

от друга страна, 

наричани по-долу общо „страните“, 

 
 

СЕ СПОРАЗУМЯХА 
 

относно Специалните условия и Общите условия, както следва: 
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I – СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

 

ЧЛЕН I.1 – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1. Изпълнителят се задължава при условията, предвидени в настоящия договор и 
приложенията към него, които са неразделна част от него, да извърши в полза на 
Европейския парламент услугите, посочени в приложение I. 

 
 
ЧЛЕН І.2 – СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 
 
1. Настоящият договор влиза в сила на датата на подписването му от последната 

страна по договора и остава в сила за срок от 12 месеца. 
 
ЧЛЕН I.3 – ДОКЛАДИ И ДОКУМЕНТИ 
 

Изпълнителят изготвя доклад за извършването на услугите в съответствие с 
разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него.  
 
 

ЧЛЕН I.4 – ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ 
 
1. Цената е фиксирана и не подлежи на преразглеждане за целия срок на настоящия 

договор, в т.ч. всички негови подновявания. 
 

Общата цена е посочена в приложение IV. Цената е изразена в евро без данък 
добавена стойност (ДДС). Цената покрива всички разходи на изпълнителя по 
изпълнението на настоящия договор. 

 
2. Плащанията по договора се извършват съгласно настоящия член и само ако 

изпълнителят е изпълнил всички свои договорни задължения към датата на 
изпращане на заявката за плащане. В никакъв случай нови заявки за плащане няма 
да бъдат считани за допустими, ако предишни заявки, изпратени от изпълнителя, не  
са били удовлетворени от Европейския парламент поради частично или пълно 
неизпълнение, недобро изпълнение или небрежност. 

 
 Всяка заявка за плащане трябва да съдържа информацията, посочена в член II.3. 

от Общите условия, и трябва да бъде придружена от всички документи, посочени в 
точка 4 от техническите спецификации.  

 
3. Изпълнителят изготвя заявките за плащане, както следва: 
 

За да бъде допустима, заявката за плащане трябва да бъде придружена от: 
 

 документите, изготвени съгласно указанията в настоящия договор и 
приложенията към него, при условие че е бил одобрен от Европейския парламент 
със или без забележки и/или резерви; 

 

  съответната фактура, съдържаща референтния номер на договора, както и от 
следното обозначение: EMAS Unit. 

 
В срока, определен в параграф 6, се извършва плащане на общата сума, посочена 
в договора. 
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5. Фактуриране 

 
Всяка заявка за плащане или кредитно известие във връзка с изпълнението на 
настоящия договор трябва да бъде адресирана(-о) от изпълнителя до Службата за 
официална кореспонденция на Европейския парламент на адрес: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Европейският парламент разполага със срок от 30 календарни дни от датата на 
регистриране на заявката за плащане от счетоводителя на Европейския парламент, 
в рамките на който дължимите суми трябва да бъдат платени за изпълнението на 
настоящия договор и да бъде одобрен окончателният доклад. Плащанията се считат 
за извършени на датата на задължаване (дебитен вальор) на банковата сметка на 
Европейския парламент. 

 
7. Европейският парламент има право да спре срока за плащане във всеки един 

момент след получаването на заявката за плащане с уведомление до изпълнителя, 
с което го информира, че заявката му не може да бъде удовлетворена поради 
следните причини: 

 
a)  посочените в заявката за плащане суми не са дължими към датата на получаване 

на заявката; 
 
б)  изпълнителят не е внесъл всички оправдателни документи, предвидени в 

приложимото право или в настоящия договор, но Европейският парламент счита, 
че изпълнителят може надлежно да отстрани този пропуск, без заявката за 
плащане да бъде отхвърлена в съответствие с параграф 8;  

 
в)  Европейският парламент счита за необходимо да пристъпи към допълнителни 

проверки, за да провери дали посочените в заявката за плащане суми са 
дължими; 

 
г)  изпълнителят не е изпратил до компетентната служба копие от посочения в 

настоящия член [междинен/окончателен] доклад.  
 
Европейският парламент уведомява изпълнителя за спирането на срока за плащане 
с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронна поща. Спирането 
поражда действие от датата, посочена в уведомлението. Остатъкът от срока 
започва да тече отново след отмяна на спирането, което се извършва: 
 

 за буква a) – на датата, на която въпросното плащане става изискуемо, 
потвърдена от Европейския парламент в уведомлението; 

 за буква б) – от датата на получаване от Службата за официална кореспонденция 
на Европейския парламент, посочена в параграф 5, на въпросните оправдателни 
документи, посочени в уведомлението; 

 за буква в) и г) – в края на разумен срок, определен от Европейския парламент и 
съобщен на изпълнителя в уведомлението. 
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8. Заявката за плащане може да бъде отхвърлена от Европейския парламент с 

препоръчано писмо с обратна разписка до изпълнителя на следните основания:  
 

a)  посоченото в заявката плащане не е дължимо; 
б)  в заявката за плащане е допусната грешка и тя трябва да бъде коригирана чрез 

кредитно известие; или 
в)  заявката за плащане или фактурата не са придружени от всички важни 

оправдателни документи и от информацията, предвидени в настоящия договор 
или в приложимото право, или когато заявката за плащане е изготвена, без да са 
съобразени приложимите данъчни разпоредби.  

 
9. В случай на забавено плащане изпълнителят има право да получи лихви за забава. 

Лихвата се изчислява според актуалния лихвен процент на Европейската централна 
банка по отношение на основните ѝ операции по рефинансиране („референтен 
лихвен процент“), завишен с осем пункта. Приложимият референтен курс е курсът, 
валиден за първия ден от месеца, в който плащането е станало изискуемо. Този 
процент се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серия C. Лихвите 
се начисляват за периода, изтекъл от календарния ден, следващ крайния срок за 
плащане, до датата на плащането.  

 
Когато лихвите за забава са на стойност, по-малка или равна на 200 EUR, те се 
изплащат на изпълнителя само след представяне от последния на съответната 
заявка, не по-късно от два месеца след датата на получаване на плащането. 

 
10. Плащанията се осъществяват чрез банков превод по сметка на изпълнителя в евро, 

която се обозначава по следния начин:  
 

Наименование на банката: [попълнете] 
Пълен адрес на банковия клон: [попълнете] 
Точно означение на титуляря на сметката: [попълнете] 
Пълен номер на сметката, вкл. банкови кодове: [попълнете] 
Код IBAN и код BIC: [попълнете] 
 

 
ЧЛЕН I.5 – ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНАТА 
 
Тази клауза не е приложима за настоящия договор. 

 
 
ЧЛЕН I.6 – ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ 

 
Тази клауза не е приложима за настоящия договор. 
 
 
ЧЛЕН I.7 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Изпълнителят трябва да спазва минималните изисквания, предвидени в 
спецификациите на поръчката. Това включва спазването на приложимите задължения 
съгласно екологичното, социалното и трудовото законодателство, установени с правото 
на Съюза, националното право, колективните споразумения или разпоредбите на 
международното екологично, социално и трудово законодателство, изброени в 
приложение Х към Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 
февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО 
(ОВ L 94 от 28.3.2014 г., стр. 65). 
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ЧЛЕН І.8 – ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ 
 
Тази клауза не е приложима за настоящия договор. 
 
 
ЧЛЕН І.9 – ГАРАНЦИЯ 
 
1. За всеки продукт, който е предмет на услугите, изпълнителят предоставя 

гаранционен срок от две години, считано от датата на извършване на услугите.  
 
2. Изпълнителят е длъжен да отстрани грешки или неправилно функциониране, за 

които Европейският парламент го е уведомил в рамките на гаранционния срок, в 
срок от 30 календарни дни след уведомяването. 

 
 
ЧЛЕН І.10 – ЗАБАВА, ЯВНА НЕБРЕЖНОСТ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕСЪОТВЕТСТВИЕ И 
ЛОШО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. В случай на забава, небрежност при изпълнението, цялостно или частично 

неизпълнение, несъответствие с договорните изисквания или лошо изпълнение на 
настоящия договор Европейският парламент може, с цел достатъчно поправяне на 
причинените вреди, да удържи от остатъка, дължим на изпълнителя, съответното 
обезщетение, увеличено според случая с лихвите за забава и понесените във 
връзка с тези вреди разходи. Ако удържаните суми не се окажат достатъчни, за да 
бъдат обезщетени по подходящ начин претърпените вреди, Европейският 
парламент може да започне всякакво друго действие в допълнение към удържането. 
Без да се засяга възможността изпълнителят да предяви иск по съдебен ред, 
определянето на размера на обезщетението, лихвите за забава и разходите, с оглед 
тяхното удържане и/или последващо искане, се извършва от Европейския 
парламент след уведомяване на изпълнителя за неизпълнението на договорните 
му задължения чрез препоръчано писмо с обратна разписка.  

 
2. Без да се засяга параграф 1, Европейският парламент може да наложи неустойка в 

размер на 0,2% от съответната сума за неизпълнените поръчки за всеки календарен 
ден забава, считано от датата, на която е уведомил изпълнителя за забавата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. 

 
3. В случай че по причини, дължащи се на изпълнителя, компетентната служба на 

Европейския парламент не може да приеме услугите, както и в случай на частично 
приемане, параграфи 1 и 2 се прилагат и за неприетите услуги.  

 
4. При обстоятелствата по параграф 1 и без да се засягат административни и 

финансови санкции, наложени от Европейския парламент в съответствие с 
член II.19 от Общите условия, Европейският парламент, след изпращане на 
изпълнителя посредством препоръчано писмо с обратна разписка на покана за 
доброволно изпълнение, която не е довела до цялостен или частичен резултат в 
срок от 15 календарни дни от датата на изпращане, може да прекрати договора с 
незабавно действие, като изпрати уведомление чрез препоръчано писмо с обратна 
разписка, и без да дължи обезщетение на изпълнителя. Той може също така да 
изисква изпълнение чрез друг изпълнител при условията на член  II.18, параграф 5 
от Общите условия. 
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ЧЛЕН I.11 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОБЯВЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Настоящият договор се урежда от правото на Европейския съюз, допълнено от 
белгийското право. 

 
2. Изпълнителят се отказва от своите собствени договорни условия. Той декларира, 

че е запознат с Общите условия и ги приема като част от настоящия договор. 
 
3. Изпълнителят декларира също, че е съгласен някои елементи от настоящия 

договор, а именно неговото име или фирмено наименование, както и предметът или 
стойността на сключения договор, да бъдат публикувани в съответствие с 
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 
юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 
(наричан по-нататък „Финансов регламент”). 

 
4. Всички документи, предоставени от изпълнителя при подаване на офертата му, 

стават собственост на Европейския парламент и могат да бъдат публично 
оповестени в границите и в съответствие с правилата, определени в Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43), без да се накърняват мерките за 
обявяване, изисквани от приложение I, точки 2 и 3 от Финансовия регламент. 

 
 
ЧЛЕН І.12 – КОМПЕТЕНТЕН СЪД 
 
Всеки спор между Европейския парламент и изпълнителя във връзка с настоящия 
договор, който не е бил разрешен по взаимно съгласие, се отнася до Общия съд, 
съдебен орган на Съда на Европейския съюз, на основание член 256, параграф 1 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. 
 
 
ЧЛЕН І.13 – ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
 
Тази клауза не е приложима за настоящия договор. 
 
ЧЛЕН I.14 – СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (АКО Е  
      ПРИЛОЖИМО) 
 

1. Страните, посочени в настоящия договор като „изпълнител“, носят солидарна 
отговорност към Европейския парламент за изпълнението на настоящия договор.  
 

2. Страната (посочете името на водещия изпълнител) се определя като водещ 
изпълнител. Без да се засяга параграф 1, за изпълнението на настоящия договор 
водещият изпълнител действа от името на (посочете имената на другите страни 
по договора). Всякаква комуникация между Европейския парламент и изпълнителя 
се осъществява чрез водещия изпълнител. Плащанията се извършват също така от 
Европейския парламент на сметката на водещия изпълнител. 

 
 
ЧЛЕН I.15 – ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА 
 
Тази клауза не е приложима за настоящия договор. 
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ЧЛЕН І.16 – ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Всякаква комуникация във връзка с договора се извършва в писмен вид и съдържа 
референтния номер на договора. Обикновените пощенски пратки се считат за получени 
от Европейския парламент на датата на регистрацията им от компетентната служба, 
посочена по-долу. Съобщенията (с изключение на заявките за плащане и кредитните 
известия, посочени в член I.4, параграф 5) се изпращат на следните адреси: 
 

За Европейския парламент: 
 
Mr/Ms (попълнете) 
(посочете длъжност) 
European Parliament 
EMAS Unit 
Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
Belgium 
 
За изпълнителя: 
 
Mr/Ms (попълнете) 
(посочете длъжност) 
(посочете наименованието на дружеството)  
(посочете пълния официален адрес) 

 
 
ЧЛЕН I.17 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
1. Към настоящия договор, като неразделна част от него, са приложени следните 

документи: 
 
Приложение I: Спецификациите и всички приложения към тях 
 
 
Приложение II:   Оферта на изпълнителя от (въведете дата)  
 
Приложение III:  Списък на цените 

 
2. Разпоредбите на Специалните условия, на Общите условия, както и на 

приложенията се прилагат по всяко време. Въпреки това, в случай че има 
противоречие между тези отделни документи, разпоредбите на Специалните 
условия имат предимство пред другите части на договора. Разпоредбите на Общите 
условия имат предимство пред разпоредбите на приложенията. Всяко приложение 
има предимство пред следващите по реда на номерацията им. 
 

3. Съобразно горните разпоредби отделните документи, съставляващи част от 
договора, следва да се разглеждат като взаимно свързани и допълващи се. 
Двусмислия или различия в определена част или между отделните части се 
изясняват и коригират с писмено нареждане от страна на Европейския парламент.  

 
 
 
II – ОБЩИ УСЛОВИЯ 
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ЧЛЕН II.1 – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 
 
1. Определените в договора срокове за изпълнение започват да текат, освен ако е 

посочено друго, от датата на пораждане на действие. Те се продължават при 
възникване на обстоятелства на непреодолима сила. В този случай страните се 
договарят писмено за нови срокове. 

 
2. Изпълнителят изпълнява договора добросъвестно и в съответствие с най -добрите 

професионални практики. Той носи пълна отговорност за спазването на всички 
законови изисквания, приложими за него, и по-специално произтичащите от 
трудовото, данъчното и социалното законодателство, както и от законодателството 
в областта на опазването на околната среда. 

 
3. Постъпките, необходими за своевременното получаване на всички разрешения, 

лицензии или акредитации, изисквани за изпълнението на договора според 
законовите и подзаконовите актове в сила на мястото на изпълнение на поверените 
на изпълнителя задачи, са отговорност единствено на изпълнителя. Такива 
разрешения, лицензии или акредитации може да включват, но без да се ограничават 
до тях, акредитацията на сигурността и (или) разрешението за достъп на 
изпълнителя или на всяко действащо от негово име лице, необходимо за достъп до 
местата, помещенията и (или) текущите изяви в контекста на изпълнението на 
договора. Ако изпълнителят не може да получи някое от разрешенията, лицензиите, 
акредитациите или разрешенията за достъп, изисквани за изпълнението на 
договора, и (или) да гарантира, че договорът се изпълнява от лица, които имат 
всички разрешения, лицензии, акредитации или разрешения за достъп, необходими 
за изпълнението на договора, Европейският парламент може да прекрати договора 
без предизвестие.  

  
4. Изпълнителят е длъжен да сключи застраховки, покриващи рискове и вреди във 

връзка с изпълнението на договора съгласно приложимото законодателство, и по-
специално застраховка „Гражданска отговорност“. Той сключва и допълнителните 
застраховки, обичайни за сферата на неговата дейност. Сключва също така и 
професионални застраховки, покриващи рисковете, свързани с несъответствие с 
изискванията при изпълнението на договора. Екземпляр от всички застрахователни 
договори, свързани с изпълнението на договора, се предава на Европейския 
парламент при поискване в писмен вид от него в максимален срок от 15 календарни 
дни. 

 
5. В рамките на настоящия договор под „персонал на изпълнителя“ се разбират всички 

лица, които участват в изпълнението на договора. 
 
6. Изпълнителят гарантира, че всяко лице, което участва в изпълнението на договора 

за негова сметка или като член на неговия персонал, притежава необходимата 
квалификация и професионален опит за изпълнението на възложените му задачи в 
съответствие с критериите, определени в тръжните документи, включително 
спецификациите. 

 
7. В случай на злополука, дължаща се на действие или бездействие на лице от 

персонала на изпълнителя, което работи в помещенията на Европейския 
парламент, или при наличие на член от персонала на изпълнителя, което няма 
подходящ професионален опит и/или квалификация по смисъла на договора, 
изпълнителят незабавно пристъпва към неговото заместване. Европейският 
парламент има право да получи, като изложи причините за това, смяна на 
съответния персонал. Новоназначеният персонал трябва да притежава 
необходимата квалификация и опит в съответствие с поканата за представяне на 
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оферти и да може да продължи изпълнението на договора при същите договорни 
условия. Изпълнителят е отговорен за всяка забава в изпълнението на възложените 
му задачи, настъпила поради заместване на персонала, извършено в съответствие 
с настоящия член. 

 
8. Изпълнителят носи пълна отговорност за персонала, който изпълнява възложените 

на Изпълнителя задачи. Изпълнителят трябва да е в състояние по всяко  време да 
докаже пред Европейския парламент, че персоналът му е нает в съответствие с 
приложимите правила. 

 
9. Изпълнителят предприема всички необходими мерки (застраховки и други мерки) с 

цел застраховане на своя персонал срещу всички рискове, на които може да бъде 
изложен при изпълнението на настоящия договор. 

 
10. Договорът трябва да бъде изпълнен по начин, който изключва възможността 

изпълнителят или неговият персонал да са поставени в отношение на подчинение 
на Европейския парламент. По-специално: 

 

 при изпълнение на поставените му задачи персоналът не може да получава 
преки нареждания от Европейския парламент, като изпълнителят или неговият 
персонал не могат да бъдат част от административната организация на 
Европейския парламент; 

 

 Европейският парламент в никакъв случай не може да се счита за работодател 
на посочения персонал. 

 
11. В случай че непредвидимо събитие, действие или бездействие попречат пряко или 

косвено на цялостното или частичното изпълнение на договора, изпълнителят е 
длъжен незабавно и по собствена инициатива да регистрира събитието и да 
информира за него Европейския парламент. Подаденият сигнал трябва да съдържа 
описание на проблема, посочване на датата, на която е възникнал, и описание на 
мерките, които изпълнителят е предприел за спазване на договорните задължения. 
В такъв случай изпълнителят дава предимство на решаването на проблема пред 
определянето на отговорността. 

 
12. Ако изпълнителят не изпълнява договорните си задължения в съответствие с 

разпоредбите на договора, Европейският парламент може, без да се засяга правото 
на прекратяване на договора, да намали или да изиска обратно своите плащания, 
пропорционално на установената степен на неизпълнение. Европейският 
парламент може освен това да наложи санкции или обезщетения за вреди съгласно 
член I.10 от Специалните условия и член II.19 от Общите условия. 

 
13. Изпълнителят гарантира предоставянето на Европейския парламент на сведения, 

които последният може да изиска за нуждите на договора.  
 
14. Изпълнителят, както и неговият персонал не могат да представляват Европейския 

парламент, нито да се държат по начин, който би създал такова впечатление. Те са 
длъжни да информират трети лица за това, че не са част от публичната служба на 
Европейския съюз. 

 
15. След изтичане на срока на договора изпълнителят е длъжен да предаде на 

Европейския парламент всички документи, които притежава във връзка с 
възложените му задачи по изпълнението на договора. 
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ЧЛЕН II.2 – ОТГОВОРНОСТ 
 
1. Освен в случай на умишлено нарушение или груба небрежност от негова страна, 

Европейският парламент не може да носи отговорност за вредите, претърпени от 
изпълнителя или от неговия персонал по време на изпълнението на задачите по 
договора. Европейският парламент не приема никакви искания, целящи 
обезщетение или възстановяване във връзка с такива вреди. 

 
2. Освен в случай на непреодолима сила, изпълнителят отговаря за загуби, преки или 

непреки вреди, както имуществени, така и неимуществени, причинени на 
Европейския парламент или на трети лица, от него самия, от трето лице, действащо 
от негово име, или от лице от неговия персонал при изпълнението на договора, 
включително в рамките на подизпълнението, предвидено в член II.6. Той е отговорен 
също за проблеми с качеството или забавено изпълнение на договора. 
Европейският парламент не носи отговорност за действия или бездействие на 
изпълнителя при изпълнение на договора. 

 
3. Изпълнителят поема напълно обезщетението в случай на иск, претенция или 

процедура, предприети от трето лице срещу Европейския парламент вследствие на 
вреди, причинени от изпълнителя при изпълнение на договора. 

 
4. При иск, предявен от трето лице срещу Европейския парламент във връзка с 

изпълнението на договора, изпълнителят сътрудничи на Европейския парламент. 
Разходите от страна на изпълнителя за тази цел могат да бъдат поет и от 
Европейския парламент. 

 
5. Без да се накърняват разпоредбите относно приемането и гаранцията, 

изпълнителят е длъжен да възстанови загубите и да поправи преките или косвени 
вреди, причинени на Европейския парламент поради неизпълнение, неправилно 
или закъсняло изпълнение на договора. 

 
 
 
 
 
ЧЛЕН II.3 – ФАКТУРИРАНЕ 
 
1. Изпълнителят се задължава да съставя фактури в съответствие с договорните 

разпоредби. 
 
2. Всяка фактура трябва задължително да съдържа следната информация: номера 

на поръчката за покупка (ПП №). Ако номерът на поръчката за покупка не е наличен 
– референтният номер и/или датата са задължителни, наред с описание на 
предоставените услуги, цени в евро1, банкови данни на изпълнителя, включително 
кодове IBAN и BIC и номер на регистрация по ДДС. Фактурата следва да съдържа 
следната забележка: „For the official use of the European Parliament“  (За официално 
ползване от Европейския парламент). Фактурата може да съдържа също така и 
отделно обозначение на крайния получател. 

 
3. Фактурите се изпращат до Службата за официална кореспонденция на 

Европейския парламент на адрес: European Parliament’s Official Mail Unit, Plateau 
de Kirchberg, L-2929, Luxembourg. 

                                              
1  Може да се посочи друга валута, ако поканата за представяне на оферти предвижда офертите да 

бъдат подавани в друга валута, различна от евро. 
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4.      Електронно фактуриране 

 
Ако това е предвидено в Специалните условия, изпълнителят представя фактури 
в електронен формат, ако са изпълнени условията за електронен подпис, посочени 
в Директива 2006/112/ЕО, т.е. като използва квалифициран електронен подпис или 
чрез електронен обмен на данни.  
 
Не се приемат фактури в стандартен формат (pdf) или по електронната поща. 

 
5. Без да се засяга правото му на лихви за забавено плащане, изпълнителят приема 

евентуалните финансови ограничения, произтичащи от режима на временните 
суми от една дванадесета в съответствие с член 16 от Финансовия регламент, в 
случай че общият бюджет на Европейския съюз не е бил приет в началото на 
финансовата година.  

 
 
ЧЛЕН II.4 – ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1. Изпълнителят носи пълна отговорност за спазването на приложимото данъчно 

законодателство. Неспазването на тези разпоредби прави нищожни представените 
заявки за плащане. 

 
2. Изпълнителят декларира, че му е известно, че Европейският парламент, като 

институция на Европейския съюз, е освободен от данъци и такси, и по-специално от 
ДДС, съгласно член 3 от Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на 
Европейския съюз (ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 266). Това освобождаване от 
данъци се предоставя на Европейския парламент от правителствата на държавите 
членки и се осъществява чрез възстановяване на платените данъци след 
представяне на съответните оправдателни документи или чрез пряко 
освобождаване от данъци. 

 
3. Ако по силата на приложимото данъчно законодателство изпълнителят е длъжен да 

плати ДДС върху сумите, получени във връзка с настоящия договор, Европейският 
парламент изплаща на изпълнителя, като надбавка към цената, посочена в член I.4 
от Специалните условия, стойността на начисления ДДС, като изисква след това 
възстановяването на тази сума от компетентните национални органи. За тази цел 
изпълнителят изпраща на Европейския парламент фактура, изготвена съгласно 
приложимото законодателство в областта на облагането с ДДС, в която посочва 
мястото на данъчната си регистрация по ДДС. Във фактурата ясно трябва да бъде 
отбелязано, че услугите са предназначени за Европейския парламент, като се 
отбелязват цената на услугите, свързани с тях, без ДДС, и начисленият ДДС.  

 
4. За изпълнителите, установени в Белгия, разпоредбите на настоящия договор 

представляват искане за освобождаване от ДДС № 450, при условие че 
изпълнителят впише следния текст върху своята(ите) фактура(и): „Facture exonérée 
de la TVA, Article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978)“  или същото 
изречение на нидерландски или немски език. 
 
 

ЧЛЕН II.5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ 
 
1. Когато общата сума на извършените плащания надвишава действително 

дължимата съгласно договора сума или когато по силата на договора е допустимо 
възстановяване на суми, изпълнителят възстановява съответната сума в евро, след 



 

 12/29  

като получи дебитно известие, по реда и в сроковете, определени от Европейския 
парламент. 

 
2. Ако плащането не бъде извършено в срока, определен в дебитното известие, върху 

дължимата сума се начислява лихва по лихвения процент за забава, посочен в член 
I.4 от Специалните условия. Лихвата се дължи от календарния ден след датата, на 
която плащането е изискуемо, и се начислява до календарния ден на пълното 
погасяване на задължението. 

 
3. След изпращане на уведомление до изпълнителя Европейският парламент може да 

събере безспорни, ликвидни и изискуеми вземания чрез прихващането им с 
безспорни, ликвидни и изискуеми вземания на изпълнителя към Европейския съюз. 
Той може да ги удържи и от гаранцията, ако това е предвидено. 

 
 

ЧЛЕН II.6 – ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
1. Изпълнителят няма право, без предварително писмено разрешение от страна на 

Европейския парламент, да сключва договори за подизпълнение, както и да 
посочва трети лица за същото. Приемането на оферта, представена преди 
подписването на договора, в която се посочва използването на един или повече 
подизпълнители, е равнозначно на мълчаливото им приемане от Европейския 
парламент.  

 
2. Дори ако Европейският парламент даде разрешение на изпълнителя за сключване 

на договор за подизпълнение, изпълнителят носи пълната отговорност за доброто 
изпълнение на договора както по отношение на Европейския парламент, така и по 
отношение на трети лица. 

 
3. Предварително сключените договори се съставят в писмена форма. Изпълнителят 

е длъжен да включи във всеки договор, сключен с подизпълнители, всички клаузи, 
позволяващи на Европейския парламент да упражнява същите права и да ползва 
същите гаранции както по отношение на тези подизпълнители, така и по отношение 
на самия изпълнител. 

 
4. Европейският парламент си запазва правото да изисква от изпълнителя 

предоставянето на сведения във връзка със спазването на критериите за 
отстраняване, както и относно правоспособността и регулаторния, финансовия, 
икономическия, техническия и професионалния капацитет на подизпълнителя, 
включително минималните изисквания, предвидени в спецификациите. Това 
включва спазването на приложимите задължения съгласно екологичното, 
социалното и трудовото законодателство, установени с правото на Съюза, 
националното право, колективните споразумения или разпоредбите на 
международното екологично, социално и трудово законодателство, изброени в 
приложение Х към Директива 2014/24/ЕС. 

  
5. Възлагащият орган може да поиска от изпълнителя да замени подизпълнител, за 

който е установено, че се намира в някое от положенията, посочени в член  II.17, 
параграф 1, букви г) и д). 

 
6.  Когато не е налице посоченото в параграф 1 разрешение или в случай на 

неспазване на условията му, подизпълнението от страна на изпълнителя не се 
отнася до Европейския парламент и не поражда правни последици за него.  

 
 



 

 13/29  

ЧЛЕН II.7 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
1. Изпълнителят няма право да преотстъпва изцяло или частично своите права и 

задължения, произтичащи от настоящия договор, без предварително писмено 
разрешение от страна на Европейския парламент. 

 
2. Изпълнителят е длъжен да включи във всеки от договорите, сключен с 

приобретателите, всички клаузи, позволяващи на Европейския парламент да 
упражнява същите права и да ползва същите гаранции както по отношение на 
последните, така и по отношение на самия изпълнител.  

 
3. Когато не е налице посоченото в параграф 1 разрешение или в случай на 

неспазване на условията му, прехвърлянето на права и задължения от страна на 
изпълнителя не се отнася до Европейския парламент и не поражда правни 
последици за него. 

 
 
ЧЛЕН ІІ.8 – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ 
 
1. Изпълнителят предприема всички необходими мерки за предотвратяване на 

настъпването на всяка ситуация, която би попречила на безпристрастното и 
обективно изпълнение на договора. Конфликт на интереси може да възникне във 
връзка с икономически интереси, политически или национални пристрастия, 
семейни или емоционални отношения, както и във връзка с други отношения или 
общи интереси. Конфликт на интереси може да възникне по -специално, когато е 
налице положението, посочено в член 141, параграф 1, буква в) от Финансовия 
регламент. Професионален конфликт на интереси е всяка ситуация, в която 
предходна или настояща професионална дейност на изпълнителя засяга неговия 
капацитет за изпълнение на договора съобразно подходящия стандарт за качество 
(точка 20.6 от приложение I към Финансовия регламент). Европейският парламент 
трябва да бъде информиран незабавно и писмено за всяко подозрение за конфликт 
на интереси или професионален конфликт на интереси, възникнал по време на 
изпълнение на договора. В случай на такъв конфликт изпълнителят незабавно 
предприема всички необходими мерки за решаването му.  

 
2. Европейският парламент си запазва правото да провери дали тези мерки са 

подходящи и при необходимост да изиска предприемането на допълнителни мерки 
в рамките на посочен от него срок. 

 
3. Изпълнителят е длъжен да провери дали членовете на неговия персонал и 

административни и управителни органи не се намират в положение, което би могло 
да доведе до конфликт на интереси. Изпълнителят е длъжен да замени незабавно 
всеки член на своя персонал, оказал се в подобна ситуация, без да изисква от 
страна на Европейския парламент обезщетение за това. 

 
4. Изпълнителят декларира: 
 

 че не е изготвял и няма да изготвя оферти от каквото и да е естество, чрез които 
би могъл да извлече облаги по силата на настоящия договор; 

 

 че не е приемал и няма да приема, не е търсил и няма да търси, не се е опитвал 
да получи и няма да се опитва, не е получавал и няма да получава облаги, 
финансови или в натура, в полза или от страна на което и да е лице, ако тези 
облаги пряко или непряко представляват незаконна практика или корупция, 



 

 14/29  

доколкото предполагат получаването на материални или нематериални 
възнаграждения, свързани с изпълнението на договора.  

 
5. Изпълнителят описва писмено всички произтичащи от настоящия член задължения 

на членовете на своя персонал и на своите административни и управителни 
органи, включително и по отношение на трети лица, участващи в изпълнението на 
договора. Екземпляр от дадените инструкции и поетите във връзка с 
горепосоченото задължения се изпраща на Европейския парламент при поискване 
от негова страна. 

 
 
ЧЛЕН II.9 – ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ  
 
1. Определения 
 
„Творец“: означава всяко физическо лице, което допринася за получаването на 
резултата. 
 
„Вече съществуващ материал“: всички материали, документи, технологии и ноу-хау, 
които съществуват, преди изпълнителят да ги използва за получаването на резултат 
при изпълнението на настоящия договор;  
 
„Вече съществуващо право“: всяко право на интелектуална и индустриална 
собственост върху вече съществуващ материал; то може да се състои в правото на 
собственост, правото на лицензия и/или правото на ползване, принадлежащо на 
изпълнителя, твореца, възлагащия орган, както и на други трети лица;   
„Резултат“: всеки желан резултат от изпълнението на настоящия договор, 
независимо от неговата форма или характер, който е доставен и окончателно или 
частично одобрен от възлагащия орган. Резултатът може да бъде допълнително 
определен в настоящия договор като продукт. Освен материали, произведени от 
изпълнителя или по негово искане, резултатът може да включва и вече 
съществуващи материали.  
 
2. Собственост върху резултатите и изключителни права 
 
Съюзът придобива по неотменим начин в световен мащаб собственост върху 
резултатите и всички права върху интелектуална собственост по силата на договора. 
Така придобитите права върху интелектуална собственост включват всякакви права, 
като например авторско право и други права върху интелектуална или индустриална 
собственост, върху всички резултати и всички технологични решения и информация, 
създадени или получени от изпълнителя или от неговите подизпълнители при 
изпълнението на договора. Възлагащият орган може да експлоатира и използва 
придобитите права съгласно посоченото в настоящия договор. Съюзът придобива  
всички права от момента, в който възлагащият орган одобри резултатите, доставени 
от изпълнителя. Това доставяне и одобряване се считат за реално прехвърляне на 
права от изпълнителя на Съюза. 
 
Плащането на цената включва всички такси, дължими на изпълнителя във връзка с 
придобиването на собствеността върху правата от страна на Съюза, включително за 
всички форми на експлоатация и използване на резултатите. 
 
3. Лицензионни права върху вече съществуващи материали 
 
Съюзът не придобива собственост върху вече съществуващи права по силата на 
настоящия договор. 
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Изпълнителят предоставя на Съюза лицензия за вече съществуващите права 
безвъзмездно, неизключително и неотменимо, като Съюзът може да използва вече 
съществуващите материали, включително свързани права, по всички начини на 
експлоатация, посочени в настоящия договор. Съюзът получава лицензия за всички 
вече съществуващи права от момента на доставяне на резултатите и на 
одобряването им от възлагащия орган.  
 
Предоставянето на Съюза на лицензия за вече съществуващите права съгласно 
настоящия договор обхваща всички територии в целия свят и важи за целия период на 
защита на правата върху интелектуална собственост. 
 
Плащането на цената, посочена в договора, се счита за включващо и всички такси, 
дължими на изпълнителя във връзка с предоставянето на лицензия и/или 
прехвърлянето на вече съществуващи права на Съюза, включително за всички форми 
на експлоатация и използване на резултатите, както е посочено в Специалните 
условия, ако има такива. 
 
Когато изпълнението на договора изисква изпълнителят да използва вече 
съществуващи материали, принадлежащи на възлагащия орган, възлагащият орган 
може да поиска от изпълнителя да подпише подходящ лицензионен договор. Такова 
използване от страна на изпълнителя не води до прехвърляне на права на изпълнителя 
и се ограничава до нуждите на настоящия договор. 
 
4. Изключителни права  
 
Съюзът придобива следните изключителни права:  
 
а) възпроизвеждане: правото да разрешава или забранява прякото или непрякото, 

временното или постоянното възпроизвеждане на резултатите с всякакви 
средства (механични, цифрови или други) и в каквато и да е форма, изцяло или 
отчасти;  

б) публично разгласяване: изключителното право да разрешава или забранява 
публичното показване, изпълняване или разгласяване по жичен или безжичен път 
на резултатите, включително предоставянето им на публично разположение по 
такъв начин, че всеки може да има достъп до тях от място  и във време, 
самостоятелно избрани от него; това право включва също разгласяването и 
излъчването чрез кабел или чрез сателит; 

в) разпространение: изключителното право да разрешава или забранява всяка форма 
на разпространение на резултатите или копия от резултатите до 
обществеността чрез продажба или по друг начин; 

г) наем: изключителното право да разрешава или забранява отдаването под наем или 
вземането под наем на резултатите или на копия от резултатите; 

д) адаптиране: изключителното право да разрешава или забранява всяко изменение 
на резултатите;  

е) превод: изключителното право да разрешава или забранява превода, 
адаптирането, обработката, създаването на производни произведения от 
резултатите и всякакво друго изменяне на резултатите, като се спазват 
неимуществените права на авторите, когато е приложимо; 

ж) когато резултатите са или включват база данни: изключителното право да 
разрешава или забранява извличането на цялото съдържание на базата данни или 
на съществена част от него върху друг носител по какъвто и да е начин и в каквато 
и да е форма; и изключителното право да разрешава или забранява повторното 
използване на цялото съдържание на базата данни или на съществена част от него 
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чрез разпространение на копия, даване под наем, онлайн или други форми на 
предаване; 

з) когато резултатите са или включват предмет, който може да се патентова: 
правото да ги регистрира като патент и да експлоатира по -нататък този патент в 
пълна степен; 

и) когато резултатите са или включват лого или предмет, които могат да бъдат 
регистрирани като търговска марка: правото да регистрира това лого или този 
предмет като търговска марка и да ги експлоатира и използва по -нататък; 

й) когато резултатите са или включват ноу-хау: правото да използва това ноу-хау, 
когато е необходимо за използване на резултатите в пълната степен, предвидена 
в настоящия договор, и правото да го предоставя на изпълнителите и 
подизпълнителите, действащи от името на възлагащия орган, след като подпишат 
подходящи декларации за поверителност, когато е необходимо;  

к) когато резултатите са документи: 
i)  правото да разрешава повторното използване на документите; „повторно 

използване“ означава използването от страна на физически или юридически 
лица на документи за търговски или нетърговски цели, различни от 
първоначалната цел, за която документите са били създадени;  

ii) правото да съхранява и архивира резултатите в съответствие с правилата за 
управление на документи, приложими за възлагащия орган, включително 
цифровизация или преобразуване на формата за целите на съхраняването или 
за нова употреба;  

л) когато резултатите са или включват софтуер, в това число изходен код, обектен 
код и когато е приложимо – документация, подготвителни материали и наръчници, 
в допълнение към другите права, посочени в настоящия член:  
(i) правата на крайни ползватели, за всички употреби от Съюза или от 

подизпълнителите, произтичащи от настоящия договор и от намерението на 
страните; 

(ii) правата да декомпилира или деасемблира софтуера; 
м) правото да предоставя на трети лица лицензии или да им преотстъпва лицензии, в 

случай на лицензирани вече съществуващи права, за някое от изключителните 
права или начините на експлоатация, посочени в настоящия договор;  

н) доколкото изпълнителят може да се позове на неимуществени права, правото на 
възлагащия орган, освен ако е предвидено друго в настоящия договор, да публикува 
резултатите със или без посочване на името на твореца/творците и правото да 
решава кога и дали резултатите могат да бъдат оповестявани и публикувани. 

 
Изпълнителят гарантира, че изключителните права и начините на експлоатация могат 
да се упражняват от Съюза за всички части от резултатите, независимо дали са 
създадени от изпълнителя, или представляват вече съществуващи материали. 
 
Когато вече съществуващи материали се влагат в резултатите по собствена 
инициатива на изпълнителя, възлагащият орган може да приеме разумни ограничения, 
оказващи влияние върху посочения по-горе списък, при условие че посочените 
материали са лесно разпознаваеми и отделени от останалата част, не съответстват на 
съществени елементи от резултатите и при необходимост съществуват 
задоволителни заместващи решения, без допълнителни разходи за възлагащия орган. 
В такъв случай изпълнителят трябва ясно да информира възлагащия орган, преди да 
направи този избор, и възлагащият орган има правото да откаже.  
 
5. Идентифициране на вече съществуващи права  
 
При доставянето на резултатите изпълнителят трябва да гарантира, че за всяка 
употреба, която възлагащият орган може да планира в рамките на настоящия договор, 
резултатите и вече съществуващите материали, вложени в резултатите, не са 
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обвързани с искове на творците или на трети лица и всички необходими вече 
съществуващи права са получени или лицензирани.  
 
За тази цел изпълнителят трябва да състави списък на всички вече съществуващи 
права върху резултатите от настоящия договор или части от тези резултати, 
включително идентификацията на собствениците на правата. Ако няма вече 
съществуващи права върху резултатите, изпълнителят трябва да представи 
декларация за това. Изпълнителят трябва да предостави този списък или декларация 
на възлагащия орган най-късно заедно с фактурата за плащане на остатъка.  
 
6. Доказателство за предоставяне на вече съществуващи права  
 
При поискване от страна на възлагащия орган изпълнителят трябва да представи 
доказателство, че е собственик на всички изброени вече съществуващи права или че 
има правото да ги използва, с изключение на правата, които са притежавани или 
лицензирани от Съюза. Възлагащият орган може да изиска това доказателство дори 
след края на настоящия договор. 
 
Това доказателство може да се отнася например до правата, свързани със следните 
елементи: части от други документи, изображения, графики, звуци, музика, таблици, 
данни, софтуер, технически изобретения, ноу-хау, инструменти за информационни 
разработки, подпрограми или други програмни продукти („вече съществуващи 
технологии“), концепции, модели, инсталации или произведения на изкуството, данни, 
източници, вече съществуващи материали или каквито и да са други части с външен 
произход. 
 
Това доказателство трябва да включва по целесъобразност:  
 

а) името и номера на версията на софтуерния продукт;  
б) пълно идентифициране на произведението и на неговия автор, композитор, 

музикант, разработчик, творец, преводач, лице за въвеждане на данните, 
графичен дизайнер, издател, редактор, фотограф, продуцент;  

в) копие на лицензията за използване на продукта или на споразумението, 
предоставящо съответните права на изпълнителя, или упоменаване на тази 
лицензия;  

г) копие на споразумението или на частта от трудовия договор, предоставящи 
съответните права на изпълнителя, когато части от резултатите са създадени 
от неговия персонал;  

д) текста на забележката за отказ от отговорност, ако съществува такава.  
 

Предоставянето на доказателството не освобождава изпълнителя от отговорностите 
му, ако бъде установено, че той не притежава необходимите права, независимо от това 
кога и от кого бъде разкрит този факт.  
 
Изпълнителят гарантира също, че притежава съответните права или правомощия за 
извършване на прехвърлянето и че е платил или се е уверил в плащането на всички 
дължими такси, включително таксите на дружествата за колективно управление, 
свързани с окончателните резултати. 
 
7. Цитиране на произведения в резултата 
 
В резултата изпълнителят трябва да посочи ясно всички цитати от съществуващи 
произведения. Според случая пълното позоваване трябва да включва следното: име на 
автора, заглавие на произведението, дата и място на публикуване, дата на създаване, 
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адрес на публикуване в интернет, брой, обем и друга информация, която позволява 
лесно да се идентифицира произходът.  
 
8. Неимуществени права на творците 
 
Чрез доставяне на резултатите изпълнителят гарантира, че творците няма да 
възразят срещу следното въз основа на своите неимуществени права, защитени с 
авторско право:  
 

а) името им да бъде посочено или да не бъде посочено при представянето на 
резултатите на обществеността;  

б) резултатите да бъдат оповестени или да не бъдат оповестени, след като са 
били доставени в окончателния си вид на възлагащия орган;  

в) резултатите да бъдат адаптирани, при условие че това се извършва по начин, 
който не вреди на честта или репутацията на твореца.  

 
Ако могат да съществуват неимуществени права върху части от резултатите, защитени 
с авторско право, изпълнителят трябва да получи съгласието на творците по 
отношение на предоставянето на съответните неимуществени права или отказа от тях 
в съответствие с приложимите правни разпоредби и да бъде готов да предостави 
документни доказателства при поискване.  
 
9. Права върху изображения и звукозаписи  
 
Ако в резултата се виждат физически лица или ако техният глас или всеки друг личен 
елемент е записан по разпознаваем начин, изпълнителят трябва да получи декларация 
от тези лица (или в случай на непълнолетни лица – от лицата, упражняващи родителски 
права), че дават съгласието си за описаното използване на техните изображения, глас 
или лични елементи, и при поискване да предостави копие от разрешението на 
възлагащия орган. Изпълнителят трябва да предприеме необходимите мерки за 
получаване на такова съгласие в съответствие с приложимите правни разпоредби.  
 
10. Бележка относно авторските права върху вече съществуващи права 
 
В случаите, в които изпълнителят запазва вече съществуващи права върху части от 
резултатите, трябва да се включи упоменаване в този смисъл, когато резултатът се 
използва съгласно посоченото в член I.15, параграф 1, със следната бележка: „© — 
година — Европейски съюз. Всички права запазени. Някои части са лицензирани при 
определени условия в полза на ЕС“ или с друга еквивалентна бележка според това, 
което възлагащият орган сметне за най-подходящо, или както се споразумеят страните 
за всеки отделен случай. Това не се прилага, когато включването на такова упоменаване 
би било невъзможно, а именно поради съображения от практическо естество.  
 
11. Видимост на финансирането от Съюза и декларация за отказ от отговорност 
 
Когато използва резултатите, изпълнителят трябва да декларира, че те са създадени 
по силата на договор със Съюза и че изразените становища са само тези на 
изпълнителя и не представляват официалната позиция на възлагащия орган. 
Възлагащият орган може да се откаже от това задължение писмено или да предостави 
текста на декларацията за отказ от отговорност.  
 
 
ЧЛЕН II.10 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ДИСКРЕТНОСТ 
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1. Освен ако е получено предварително писмено разрешение от Европейския 
парламент, изпълнителят е длъжен да запази поверителния характер по отношение 
на всяко неупълномощено лице във връзка с факти, информация, знания, документи 
или други елементи, за чийто поверителен характер Европейският парламент го е 
уведомил. Изпълнителят е длъжен да изпълнява това задължение и след 
приключване на изпълнението на договора. За всички елементи на информацията 
това задължение продължава да е в сила до момента на официалното им 
оповестяване.  

 
2. Изпълнителят е длъжен да изисква от своите представители, служители, 

сътрудници и евентуални подизпълнители и приобретатели спазването на 
поверителност.  

 
3. Изпълнителят се задължава, от свое име и от името на персонала си, да не използва  

за цели, различни от целите на договора, както и да не разкрива пред трети лица 
факти, информация, знания, документи или други елементи, които са му били 
съобщени или са достигнали до знанието му във връзка с изпълнението на 
договора, нито евентуални резултати от извършените от него услуги, без 
предварително писмено разрешение от Европейския парламент. Тези задължения 
продължават да са в сила и след приключване на изпълнението на настоящия 
договор. 

 
4. Настоящият член не засяга евентуални задължения на изпълнителя, произтичащи 

от приложимите законови и подзаконови актове, или наложени от съдебни 
инстанции или компетентни органи. 

 
ЧЛЕН ІІ.11 – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
1. При всяко обработване на лични данни от страна на Европейски парламент се 

спазва Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите 
на Съюза и относно свободното движение на такива данни (ОВ L 295, 21.11.2018 г., 
стр. 39). 

 
Обработването на лични данни от страна на изпълнителя от името на Европейския 
парламент също е предмет на Регламент (ЕС) 2018/1725 и изпълнителят спазва 
всички свои задължения, произтичащи от него. Изпълнителят и неговите 
подизпълнители, извършващи дейности по обработване от името на Европейския 
парламент, са „обработващи лични данни“ по смисъла на член 3, параграф 12 от 
този регламент. 

 
При всяко друго обработване на лични данни от страна на изпълнителя във връзка  
с настоящия договор се спазва Регламент  (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите 
и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1). Без да се засягат другите случаи, предвидени в посочения 
регламент, обработването на лични данни във връзка с настоящия договор се 
разрешава само ако това е необходимо за изпълнението му.  

 
2. Следващите параграфи се прилагат за обработването на лични данни от страна 

на изпълнителя от името на Европейския парламент, доколкото този договор 
предвижда такова обработване. 
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3. Сървърите и другото оборудване за обработване на данни, използвани  за 
изпълнението на настоящия договор, се разполагат и са достъпни единствено от 
територията на географския обхват на приложение на Регламент (ЕС) 2018/1725 
или на територията на трета държава, за която Комисията е решила в съответствие 
с член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679, че осигурява на цялата си територия, на 
част от нея или в един или повече конкретни сектори подходящо равнище на 
защита. Ако няма такова решение, разполагането на сървъри или оборудване за 
обработване на данни на територията на трета държава е възможно само при 
условията, предвидени в членове 48 и 50 от Регламент (ЕС) 2018/1725.  

 
4. Изпълнителят може да действа единствено въз основа на документирани 

нареждания от администратора, определен в член I.13, параграф 1, включително 
по отношение на предаването на лични данни на трета държава или международна 
организация, освен ако това се изисква от правото на Съюза или правото на 
държава членка, което се прилага спрямо обработващия лични данни. В такъв 
случай обработващият лични данни информира администратора на данните за 
това правно изискване преди обработването, освен ако въпросният закон 
забранява такава информация на важно основание от обществен интерес.  

 
Изпълнителят уведомява администратора на данните за съответните нарушения 
на сигурността на личните данни без излишно забавяне и най-късно в срок от 48 
часа, след като изпълнителят узнае за нарушението. В такива случаи 
изпълнителят предоставя на администратора на данните най -малко следната 
информация: 
 
a) естество на нарушението на сигурността на личните данни, включително, 
когато е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на 
данни и категориите и приблизителния брой на съответните записи на лични данни; 
 
б) евентуални последици от нарушението; 
 
в) предприетите или предложените мерки за справяне с нарушението, 
включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните 
неблагоприятни последици. 

 
Обработващият лични данни незабавно информира администратора, ако по 
негово мнение нареждането нарушава настоящия регламент или други разпоредби 
за защита на данните на Съюза или на държавите членки.  

 
5. Изпълнителят гарантира, че всички договори, които сключва с неговите 

подизпълнители за извършване на дейностите по обработване от името на 
Европейския парламент, определят същите задължения за защита на данните, 
посочени в настоящия договор. Изпълнителят предоставя на Европейския 
парламент копие от тези договори. 

 
6. Изпълнителят:  
 
a) гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели 

ангажимент за поверителност или са задължени по силата на съответното 
законово задължение за поверителност, и им предоставя достъп до личните данни 
до степен, която е строго необходима за изпълнението, управлението и 
мониторинга на настоящия договор;  

 
б) подпомага администратора, като взема предвид естеството на обработването, 

чрез подходящи технически и организационни мерки, доколкото това е възможно, 
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с цел изпълнение на задължението на администратора да отговаря на исканията 
за упражняване на правата на субекта на данни; 

 
в) подпомага администратора да гарантира спазването на задълженията, наложени 

от правото на Съюза, по-специално в членове 14 – 25 и 33 – 41 от Регламент (ЕС) 
2018/1725, като взема предвид естеството на обработването и информацията, с 
която изпълнителят разполага;  

 
г) по избор на администратора заличава или връща на администратора всички лични 

данни в структуриран, широко използван и машинночитаем формат след 
приключване на предоставянето на услуги, свързани с обработването, и заличава 
съществуващите копия, освен ако правото на Съюза или правото на държава 
членка изисква съхраняването на личните данни;  

 
д) предоставя на администратора цялата информация, необходима за доказване на 

спазването на задълженията, предвидени в настоящия член, по-специално по 
отношение на мерките, които е предприел, които позволяват и допринасят за 
одитите, включително инспекциите, извършвани от Европейския надзорен орган по 
защита на данните, администратора или друг одитор, упълномощен от 
администратора. 

 
7. Изпълнителят прилага подходящи технически и организационни мерки за 

осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност, включително, inter alia, 
когато е целесъобразно: 

 
a) псевдонимизация и криптиране на личните данни;  
 
б) способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и 
устойчивост на системите и услугите за обработване;  
 
в) способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните 

данни в случай на физически или технически инцидент;  
 
г) процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на 

техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на 
обработването; 

 
д) мерки, предприети за защита на личните данни от случайно или неправомерно 

унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до 
прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни.  

 
8. Изпълнителят предприема стъпки всяко физическо лице, действащо под 

ръководството му, което има достъп до лични данни, да обработва тези данни само 
по указание на администратора, освен ако от въпросното лице се изисква да прави 
това по силата на правото на Съюза.  

 
9. Изпълнителят незабавно уведомява администратора за всяко правно обвързващо 

искане за разкриване на личните данни, обработвани от името на администратора, 
подадено от който и да е национален публичен орган, включително орган от трета 
държава.  

 
10 Европейският парламент си запазва правото да провери спазването на 

задълженията от страна на изпълнителя и изпълнението на мерките, предвидени 
в настоящия член. 
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ЧЛЕН II.12 – ЗАБРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 
 
1. Изпълнителят няма право да използва външни и вътрешни снимки на сградите на 

Европейския парламент за рекламни или търговски цели без предварително 
писмено разрешение от Европейския парламент. 

 
2. Посоченото в параграф 1 разрешение от Европейския парламент може да бъде 

обвързано с определени условия и определен срок. 
 
 
ЧЛЕН II.13 – ИЗПОЛЗВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Изпълнителят дава право на Европейския парламент да обработва, използва, 

разпространява и публикува за всякакви цели, с помощта на различни начини и 
носители, данните, фигуриращи в договора или свързани с него, и по -специално 
личните данни на изпълнителя, предмета и срока на договора, изплатената сума и 
докладите. По отношение на личните данни се прилагат съответните разпоредби, 
съдържащи се в Специалните условия. 

 
2. За всяко разпространение или публикуване от изпълнителя на информация, 

свързана с договора, се изисква предварително писмено разрешение от 
Европейския парламент. За целите на посоченото разрешение Европейският 
парламент може да изисква от изпълнителя да упомене сумата, изплатена от 
Европейския съюз, или да постави други условия. При всички случаи в 
публикуваната или разпространена информация се уточнява, че изложените 
съображения отразяват изключително позицията на изпълнителя и не 
представляват официално становище на Европейския парламент.  

 
3. Забранява се използването на информация, достигнала до знанието на 

изпълнителя при изпълнението на договора, за цели, различни от тези, свързани с 
изпълнението на договора, освен с изрично предварително писмено разрешение от 
Европейския парламент. 
 

4. Цялата информация и всички документи, предоставени на изпълнителя или на 
подизпълнителите във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и всички 
резултати от такова изпълнение, се считат за обхванати от Протокол (№  7) за 
привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по отношение на 
неприкосновеността на архивите. Това се прилага и за всички данни, обработвани 
от името на администратора, както и за сървърите и другото оборудване за 
обработване на данни, посочени в член II.11, параграф 3.  
 
Ако националните органи или което и да е друго трето лице поискат достъп до 
такава информация, документи, резултати, данни, сървъри или оборудване, 
изпълнителят или подизпълнителите отказват такъв достъп, насочват лицето 
заявител към Европейския парламент и информират Парламента за това искане.  

 
 
ЧЛЕН II.14 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ИЛИ УСЛУГИ, СОБСТВЕНОСТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 
1. Използването на телефонна, компютърна и канцеларска техника и/или на други 

услуги, предоставени на изпълнителя и на неговия персонал, както са определени 
в спецификациите, се извършва изключително и само за служебни цели.   
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2. Европейският парламент си запазва правото, при спазване на приложимите 

правила в областта на неприкосновеността на личния живот и търговската тайна, да 
контролира по всяко време начина, по който изпълнителят и неговия персонал 
използват тези материали и/или услуги. Изпълнителят се задължава да уведоми 
своя персонал в писмен вид за това право на Европейския парламент.  

 
3. В случай на използване за цели, различни от служебните, или в случай на друго 

неправомерно ползване изпълнителят ще получи предупреждение. Ако проблемът 
не бъде решен, материалите и/или достъпът до услугите се отнемат. В случай на 
проблем, който Европейският парламент счете за сериозен, последният може да 
отнеме материалите и/или достъпа до услугите без предварително известие.  

 
4. Отговорността на изпълнителя в случай на вреди, причинени от използването, 

посочено в предишния параграф, се урежда от членове I.10 и II.2. Европейският 
парламент може също така да приложи условията, предвидени в член  I.10, 
параграф 1, за да поправи съответно претърпените вреди. 

 
 
ЧЛЕН II.15 – СЪХРАНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА МАТЕРИАЛИ, 
ЕЛЕМЕНТИ, УРЕДИ, ЧЕРТЕЖИ, МОСТРИ, ПРОДУКТИ, МОДЕЛИ, ОБРАЗЦИ, 
ЕТАЛОНИ И СОФТУЕР, СОБСТВЕНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 
1. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на материали, елементи, 

уреди, чертежи, мостри, продукти, модели, образци, еталони и софтуер, 
принадлежащи на Европейския парламент, с които той се разпорежда във връзка с 
изпълнението на настоящия договор, независимо дали Европейският парламент ги 
е предоставил на изпълнителя за тази цел, или те са били закупени от изпълнителя 
за сметка на Европейския парламент.  

 
2. Обезщетяване на загуба или поправка на повреда, посочени в параграф 1, се 

извършват по избор на Европейския парламент и след консултация с изпълнителя, 
като това става или в натура (замяна или възстановяване) или с изплащането на 
обезщетение, равняващо се на стойността на замяната към датата на загубата или 
повредата, като се добавят евентуално данъците и таксите, които биха могли да 
бъдат наложени върху тази цена от националните органи.  

 
3. Когато посоченото в параграф 1 имущество подлежи на амортизация, се отчита 

само остатъчната му стойност. 
 
 
ЧЛЕН II.16 – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 
1. Под „непреодолима сила“ се разбира всяка непредвидима или изключителна 

ситуация или събитие, настъпили независимо от волята на страните, без това да е 
станало по вина или поради небрежност на някоя от тях, които възпрепятстват някоя 
от страните да изпълни едно или повече свои задължения по договора и които не 
са могли да бъдат преодолени, независимо от положените усилия. Неизправно 
оборудване, инструменти или материали, забавяне на доставката им, трудови 
конфликти, стачки, неизпълнение на подизпълнител и финансови затруднения 
могат да бъдат разглеждани като непреодолима сила само ако представляват пряко 
следствие от установен случай на непреодолима сила. 

 
2. Ако някоя от страните бъде изправена пред случай на непреодолима сила, тя 

следва незабавно да уведоми другата страна за това, с препоръчано писмо с 
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обратна разписка или по друг равностоен начин, като посочи естеството, вероятната 
продължителност и очакваните последствия от даденото събитие.  

 
3. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение или нарушение на 

задълженията си по договора, ако тя не е могла да ги изпълни поради непреодолима 
сила. Ако поради настъпване на непреодолима сила изпълнителят не е в състояние 
да изпълни възложените му задачи, той няма право да получи възнаграждение, нито 
обезщетение. Ако изпълнението е частично, той получава съответното частично 
възнаграждение. Разпоредбите на настоящия параграф не се отнасят до правото 
на изпълнителя на възстановяване на пътни и дневни разноски или разходи за 
транспорт на оборудване, които той е извършил във връзка с изпълнението на 
договора.   

 
4. Страните по договора предприемат всички необходими мерки за намаляване до 

минимум на евентуалните вреди. 
 
 
ЧЛЕН II.17 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ 
 
1. Европейският парламент може едностранно да прекрати изцяло или частично 

настоящия договор с препоръчано писмо с обратна разписка, без да прибягва до 
съдебна намеса и без да дължи обезщетение, в следните случаи: 

 
а) ако изпълнителят или което и да е лице, което носи неограничена отговорност 

за задълженията на изпълнителя, се намира в едно от положенията, посочени 
в член 136, параграф 1, буква а) или б) от Финансовия регламент; 

 
б) ако изпълнителят или което и да е лице по смисъла на член 136, параграф 4, 

букви а) и в) от Финансовия регламент се намира в едно от положенията, 
посочени в член 136, параграф 1, букви в) – е) или член 136, параграф 2 от 
Финансовия регламент; 

 
в) ако изпълнителят не спазва приложимите задължения съгласно екологичното, 

социалното и трудовото законодателство, предвидени с правото на Съюза, 
националното право и колективните споразумения или с разпоредбите на 
международното екологично, социално и трудово законодателство, изброени 
в приложение Х към Директива 2014/24/ЕС;  

 
г) ако изпълнителят се намира в положение, което би могло да представлява 

конфликт на интереси или професионален конфликт на интереси съгласно 
член II.8; 

 
д) ако изпълнителят е подал неверни данни при предоставянето на 

информацията, изисквана като условие за участие в процедурата, или не е 
предоставил информацията; 

 
е) ако промяната на правното, финансовото, техническото или организационното 

състояние на изпълнителя би могло, според Европейския парламент, да има 
съществено отражение върху изпълнението на договора; 

 
ж) ако изпълнителят не е в състояние по своя собствена вина да се сдобие с 

разрешително, необходимо за изпълнението на договора;  
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з) ако след получаване на официално уведомително писмо, посочващо 
естеството на констатираното неизпълнение на договорните задължения, в 
което Европейският парламент установява, че изпълнението не е в 
съответствие с договорните разпоредби, с разпоредбите в спецификациите и 
всички приложения към тях или с офертата на изпълнителя, изпратено на 
изпълнителя с препоръчано писмо с обратна разписка и което не е довело до 
резултат или е довело до частичен резултат в срок от 15 календарни дни от 
датата на изпращане; 

 
и) ако на изпълнителя е наложена санкция по член 138 от Финансовия регламент; 
 
й) ако след възлагането на поръчката процедурата по възлагане на поръчката 

или изпълнение на договора бъде опорочена от наличието на съществени 
грешки, нередности, корупция или измама; ако изпълнителят носи вина за 
извършването на тези грешки, нередности, корупция или измами, 
Европейският парламент може да откаже да извърши плащането, да поиска 
да му бъдат възстановени вече изплатените суми или да прекрати всички 
договори, сключени с изпълнителя, съобразно сериозността на  
горепосочените грешки, нередности, корупция или измами;  

 
к) ако основни промени, произтичащи от оттеглянето на Обединеното кралство 

от Европейския съюз, нарушават допусканията на страните по договора, че 
продължаването на договора вече не може да бъде разумно очаквано от 
Европейския парламент или би било в противоречие с правните му 
задължения. 

 
2. В случай на непреодолима сила, оповестена съгласно член  II.16, всяка страна по 

договора може да го прекрати, ако изпълнението му не може да бъде гарантирано в 
продължение на период, съответстващ най-малко на една пета от периода, посочен 
съответно в Специалните условия. 

 
3. Преди прекратяване на договора съгласно параграф 1, буква и) на изпълнителя се 

дава възможност да изложи своите съображения в срок до 15 календарни дни от 
датата на изпращане на предизвестието с препоръчано писмо с обратна разписка.  

 
4. Договорът се прекратява, считано от датата на получаване на препоръчаното писмо 

с обратна разписка, с което се прекратява договорът, или от друга дата, посочена в 
същото писмо. 

 
5. Последици от прекратяването на договора: 
 

а) В случай че Европейският парламент прекрати договора съгласно настоящия 
член и ако в договора не е предвидено друго, изпълнителят се отказва от 
всякакви претенции за обезщетяване на претърпените преки или непреки вреди, 
включително пропуснати ползи поради недовършена работа. При получаване на 
писмото за прекратяване на договора изпълнителят предприема всички 
необходими мерки за намаляване на разходите до минимум, за ограничаване на 
вредите и за отменяне или ограничаване на ангажиментите си. Той изготвя 
документите, които се изискват съгласно Специалните условия, относно 
задачите, изпълнени до датата, на която се прекратява договорът, в рамките на 
не повече от 60 календарни дни, считано от тази дата. 
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б) Европейският парламент може да предяви иск за обезщетение за всяка 
причинена загуба, пряка или косвена вреда и/или претърпени вреди и да изиска 
обратно всички суми, платени на изпълнителя по договора. 
 

в) След прекратяване на договора Европейският парламент може да ангажира друг 
изпълнител за довършване на предоставянето на услугите.  Европейският 
парламент има правото да наложи изпълнението чрез друг изпълнител след 
изпращане на писмено съобщение до изпълнителя, дори да не прекрати 
договора, с цел гарантиране на доброто изпълнение на предвидените по 
договора услуги. В този случай Европейският парламент има право да предяви 
към изпълнителя иск за възстановяване на допълнителните разходи, извършени 
за приключване на дейностите, без да се накърняват другите права или гаранции 
в полза на Европейския парламент съгласно настоящия договор.  
 

г) След прекратяването на договора Парламентът може да наложи 
административни и финансови санкции при условията на членове  136 – 141 от 
Финансовия регламент. 

 
 
ЧЛЕН II.18 – СПОРОВЕ, ЕКСПЕРТИЗИ 
 
1. При възникване на спор, изискващ фактическа или техническа проверка, страната, 

която първа започва процедурата, може да поиска извършването на експертиза, 
преди да прибегне до съдебна инстанция. За тази цел страната, която първа 
започва процедурата, информира другата страна писмено за предмета на спора, 
като предлага конкретно вещо лице. 

 
2. Другата страна съобщава в срок от 15 календарни дни дали приема или не 

посоченото вещо лице и в случай на отказ прави алтернативно  предложение, което 
изисква получаването на отговор в срок от 15 календарни дни, считано от датата 
на уведомлението. Кореспонденцията се извършва чрез изпращане на 
препоръчани писма с обратна разписка. 

 
3. Ако двете страни не постигнат споразумение, страната, която първа започва 

процедурата, отнася спора до компетентния правораздавателен орган в 
съответствие с член I.12 и при необходимост отправя искане към него да определи 
вещо лице. 

 
 
ЧЛЕН II.19 – АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ САНКЦИИ 
 
1. Европейският парламент може да налага административни или финансови санкции 

в следните случаи: 
 
а) на изпълнител, който се намира в положение, налагащо отстраняване, 

установено в съответствие с член 136 от Финансовия регламент;  
б) на изпълнител, който носи вина за подаване на  неверни данни при 

предоставянето на информацията, изисквана от Европейския парламент като 
условие за участие в тръжната процедура, или не е предоставил тази 
информация; 

 
При всички случаи обаче Европейският парламент или органът съгласно член  143 
от Финансовия регламент трябва първо да даде възможност на изпълнителя да 
изложи съображенията си. 
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2. Налаганите административни или финансови санкции зависят от стойността на 
възложената поръчка, както и от сериозността на допуснатите грешки, и могат да 
бъдат следните: 

 
a) отстраняване на изпълнителя от участие в търгове и от субсидии, финансирани 

от бюджета на Европейския съюз; и/или 
б) налагане на финансови санкции на изпълнителя, които не могат да превишават 

10% от стойността на възложената поръчка; и/или 
в)  публикуване на името на изпълнителя, положението, налагащо отстраняване, и 

срока на отстраняването съгласно член 140, параграф 1 от Финансовия 
регламент. 

 
 
ЧЛЕН II.20 – КОНТРОЛ И ОДИТ 
 
1. Съгласно член 257 от Финансовия регламент Европейската сметна палата е 

оправомощена да извършва контрол върху документите на физически и юридически 
лица, които получават средства от бюджета на Европейския съюз, считано от 
момента на подписване на договора до изтичането на пет години от датата на 
плащане на остатъка по стойността на договора. 

 
2. Европейският парламент, външен орган по негов избор или при обработването на 

лични данни – Европейският надзорен орган по защита на данните, имат същите 
права като тези на Европейската сметна палата по отношение на контрола и 
проверки за съответствие с договорните разпоредби, считано от момента на 
подписване на договора до изтичането на пет години след датата на плащане на 
остатъка по стойността на договора. 

 
3.  Освен това Европейската служба за борба с измамите има право да осъществява 

контрол и проверки на място в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) №  2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2) и с 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 
септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1), считано от момента на 
подписване на договора до изтичането на пет години от датата на плащане на 
остатъка по стойността на договора. 

 
4. В съответствие с Регламент (ЕО) 2018/1725 и с член 57 на Финансовия регламент, 

за да се гарантира защитата на финансовите интереси на Съюза, личните данни, 
посочени в член І.13, могат да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, 
на Европейската сметна палата, на специализирания орган за разглеждане на 
финансови нередности или на Европейската служба за борба  с измамите. 

 
 
ЧЛЕН II.21 – РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА 
 
1. Европейският парламент си запазва правото да осъществява необходимите 

контрол и проверки върху работата на изпълнителя с оглед гарантиране на 
спазването на изискванията, свързани с опазването на околната среда и спазването 
на социалното и трудовото право, предвидени в член  I.7. Тези проверки и контрол 
могат да бъдат извършвани, частично или изцяло, от външен орган, надлежно 
упълномощен от Европейския парламент.  
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2. При констатиране на неизпълнение от страна на изпълнителя на задълженията му, 

както и при отказ на същия за допускане на проверка от страна на Европейския 
парламент или надлежно упълномощен от него орган, Европейският парламент 
може да прекрати настоящия договор. 

 
 
ЧЛЕН II.21а – РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ 
 
1. При изпълнението на настоящия договор изпълнителят се задължава самият той да 

спазва условията и да гарантира, че всяко лице, което действа от негово име, 
отговаря на националните и вътрешните стандарти за сигурност и безопасност, 
приложими към достъпа до места, помещения или събития на Европейския 
парламент, както и всички други подобни ограничения в сила. На изпълнителя е 
известно, че това спазване би могло да включва, но без да се ограничава до това, 
задължението за получаване, от компетентните служби на Европейския парламент 
и (или) от националните органи, на разрешението за достъп за него самия и за всяко 
лице, което действа от негово име в контекста на изпълнението на договора.  

 
2. Изпълнителят трябва да си сътрудничи с компетентната служба за сигурност на 

Европейския парламент, за да я подпомага при изпълнението на нейната мисия и 
задачи. Това сътрудничество включва, без да се ограничава до това, задължението 
изпълнителят незабавно да съобщава на компетентната служба за всяка промяна 
на лицата, действащи от негово име при изпълнение на настоящия договор, както и 
за всеки инцидент, който би изложил на риск сигурността на институцията.  

 
3. В случай че лицето, което действа от името на изпълнителя и трябва да има достъп 

до помещенията на Европейския парламент, не получи или загуби акредитация или 
разрешение за достъп, изпълнителят незабавно пристъпва към заместването му. 
Всеки друг случай на неспазване на приложимите стандарти за безопасност и 
сигурност дава на Европейския парламент правото да получи заместване на 
въпросното лице. Новоназначеният персонал трябва да притежава необходимите 
акредитации и разрешения за достъп и да може да продължи изпълнението на 
договора при същите договорни условия. Изпълнителят е отговорен за всяка забава 
в изпълнението на възложените му задачи, настъпила поради заместване на 
персонала, извършено в съответствие с настоящия член. 

 
4. Всяко неизпълнение от страна на изпълнителя на задълженията му във връзка с 

безопасността и (или) всеки отказ да премине процедурата за акредитация и (или) 
за разрешение за достъп позволява на Европейския парламент да прекрати 
договора без предизвестие. 

 
 
ЧЛЕН ІІ.22 – ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
1. Всяко изменение на настоящия договор и на приложенията към него, включително 

добавянето или заличаването на текст, трябва да бъде включено в допълнителна 
клауза към договора, сключена при същите условия като договора. В този смисъл 
страните не могат да се задължават чрез устно договаряне.  

 
2. В случай че компетентен правораздавателен орган постанови, че някоя от 

разпоредбите на настоящия договор е недействителна или не подлежи на 
изпълнение, останалите разпоредби на договора остават приложими и страните се 
задължават да заменят недействителната разпоредба или разпоредбата, която не 
подлежи на изпълнение, с друга, която има възможно най-близък икономически 
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ефект до този на оспорената разпоредба. 
 
3. Евентуално въздържане или пропуск от страна на Европейския парламент да 

упражни или да приложи правата си, произтичащи от която и да било разпоредба на 
настоящия договор, не представлява отказ от която и да било разпоредба на 
настоящия договор. 

 
 
 
 
Съставено в …............................................................. на ….............................. ................. в 
два оригинални екземпляра 
 
 
 
 
 
 За изпълнителя:     За Европейския парламент: 
 
 

         
Сузане АЛТЕНБЕРГ 

        Директор на службата 


