














свързаните с тях насрещни задължения се спира. .. .. ,,, 
(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 

невъз�ожност за изпълнение на Договора. 
( 6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 26. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

Уведомления 
Чл. 27. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Търговище, п.к. 7700, бул. ,,Цар Освободител" № 22
Тел.: 0601/648 50
ел. поща: dgs.tai·govisl1te@dpslшшe11.bg

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденцю
Тел.: (
ел. поща: 1 ,-., 1 1 ,g
Лице за К�,н�·-·· ... ���..:л

(3) За дата на уведомлението се счита:

к . .

1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по

пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка- при изпращане по

куриер; 
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.

( 4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена
на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на с/7ву�ане, органите на управление и представителство на

/ Л1 

В
ЪЗЛ

ОЖ

И
ТЕЛ

/ту-··г· 

И
З
П

ЪЛ
НИ

ТЕЛ
:� 

/ 






