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Днес, 07.07.2015 год., в гр. Бургас, между: 

 

ОБЩИНА БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, ЕИК 000056814, 

представлявана от Димитър Маджаров –Директор ОП „Летен театър, фестивали и 

концерти“ при Община Бургас, на основание Заповед  № 1441/12.06.2015 г.  на Кмета на 

Община Бургас, наричана по-долу за краткост Възложител 

и 

„ИВЕНТИМ.БГ“ ЕООД, ЕИК 131448006, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“, № 22, представлявано от Мирослав Любомиров 

Еманоилов -  управител, наричано по-долу за краткост Изпълнител, на основание чл. 

92а от Закона за обществените поръчки  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - Възложителят възлага, а Изпълнителят приема 

да достави комбинирани концертни билети за многожанров музикален фестивал 

„Спирит оф Бургас“ 2015 г. за живущите в района на провеждане на провеждане на 

фестивала. 

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

2. Срокът за изпълнение на доставката е до 24 часа от заявката, но не по късно от 

06.08.2015 г. 

 

 

ІII. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

 

1. Максималната стойност на доставените билети, предмет на настоящия 

договор е в размер до 150 000 лева (сто и петдесет хиляди лева) без включен ДДС, 

съгласно единични цени, по отделните заявки за комбинирани концертни билети за двата 

дни на фестивала „Спирит оф Бургас“ 2015 г.  

1.1. Единична стойност за комбиниран концертен билет за двата дни на 

фестивала „Спирит оф Бургас“ 2015 г. в размер на 125.00 лв. (сто двадесет и пет лева) 

без вкл. ДДС или 150.00 лв. (сто и петдесет лева) с вкл. 20% ДДС 
2. Броят на заявените билети при всяка отделна заявка се определя от 

Възложителя в зависимост от конкретните нужди. 

3. Разплащането на сумата по всяка отделна заявка, ще се извършва в български 

лева, по банков път, в срок от 30 (тридесет) дни след изпълнение на съответната заявка и 

представен протокол – оригинал, подписан от Община Бургас и Изпълнителя и фактура 

по посочената от последния банкова сметка, както следва: 

 
- IBAN – BG 18 STSA 93000010546188 

- BIC -  STSABGSF 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  



1. Възложителят лично или чрез определен от него представител има право да 

прави заявки за доставка на билети в устен или писмен вид, по факс, телефон или 

електронна поща като конкретизира количество на доставката. 

2. Възложителят е длъжен да получи доставката, в работно, извън работно време, 

почивни и празнични дни. 

3. Възложителят има право да изиска и получава информация за извършване на 

поръчката. 

4. Възложителят има право да получи качествено и в срок обслужване при 

изпълнение на възложената поръчка. 

5. Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя стойността на 

доставките по начина и условията на настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

1. Изпълнителят се задължава да доставя заявените билети в работно, извън 

работно време, почивни и празнични дни до 24 (двадесет и четири) часа след 

получаване на заявка от Възложителя. 

Да предостави безвъзмездно мостра за валидната билетна хартия, съответно 

образци на електронните и мобилни билети. 

3. Изпълнителят е длъжен, в срок от 3 (три) работни дни, да посочи на 

Възложителя конкретен служител и негов заместник за контакт с него, който да приема 

заявките и други уведомления за сметка на Изпълнителя. 

4. Поръчаните от Възложителя билети и оригинални протоколи да се доставят от 

Изпълнителя на място – в управлението на ОП „ЛТФК“, пл. „Тройката” № 1, ет. 2, Дом 

на нефтохимика. 

5. В случай, че дадено мероприятие не се състои или в следствие на друга причина 

продадените билети подлежат на анулиране, изпълнителя се задължава да възстанови на 

възложителя заплатената билетна цена.  

 

VІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА  
 

1. При пълно неизпълнение на задължение по Раздел V, от настоящия договор, 

Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) 

от стойността от съответната заявка за всеки един случай на неизпълнение. 

2. При всяка друга форма на неизпълнение на поетите задължения по Раздел V,  

Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) 

от стойността на неизпълнената част на съответната заявка. 

3. Прилагането на горните санкции не отменя правото на изправната страна по 

настоящия договор да предяви иск за претърпени вреди и пропуснати ползи срещу 

неизправната страна, съгласно действащото законодателство в Република България. 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

 

1. Настоящият договор се прекратява: 

1.1. с изтичане на срока му;  

1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

1.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор. 



2. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

3. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от 

страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати договора, без предизвестие. 

 

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство в Република България. 

2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод 

изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се 

договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в 

гр.Бургас, съобразно правилата на родовата подсъдност. 

3.  Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от 

проведената процедура. 

4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, 

която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки 

съобразно реда, предвиден в ЗОП и ППЗОП. 

5.  Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва: 

4.1. За Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 

26;  

4.2. За  Изпълнителя:  „ИВЕНТИМ.БГ“ ЕООД, гр. София 1000, ул. „Граф 

Игнатиев“, № 22. 

5. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна 

да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай 

всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, 

ако е изпратено на последния известен адрес. 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три 

за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА БУРГАС          „ИВЕНТИМ.БГ“ ЕООД 

     

                                                                       

 


