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ПРОЕКТ 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

 

 

 

Днес, …............2019 г. в гр. Първомай на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и във 

връзка със събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП,  между: 

         

1. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай 

, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50, БУЛСТАТ 000471536, представлявана от г-н Ангел 

Атанасов Папазов – кмет на община Първомай и г-жа Елена Колева Кичукова – гл. 

счетоводител, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и  

-  

 

2. ………., със седалище и адрес на управление …………, с  ЕИК:………. , 

представлявано от ………………. в качеството му на ………………………………… ,  

определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ,  от друга страна, 

 

се сключи настоящият договор - за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две 

обособени позиции : 

обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-

Буково; участък Бяла река-Православен  

обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-

Буково; участък Първомай-Бяла река, 

наричан по-долу за краткост „Договор” ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ : 

…………………………………………………………………………………………………. 

Страните се споразумяха за следното:  

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 

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

строително – монтажни работи (СМР) на строеж: ………………………………………… 

 

  

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. Стойността на строително-монтажните работи е в размер до ……… 

(………………….) лева без включен ДДС или …… ( ) лева с включен ДДС. 

Чл. 4. Единичните цени, по които ще се изпълняват видовете и количествата 

СМР са подробно разписани в КСС-Приложение № 3.1, от офертата на изпълнителя.

  

Чл. 5. Стойността на обекта ще се определи на основание:● извършените 

количества и видове СМР, измерени на място, описани, изчислени и отразени в 

подробни количествени сметки; ● необходимите документи по  Наредба № 3 към ЗУТ и 

Протокол за приемане на натурални видове извършени СМР /обр. 19/. 

Чл. 6. Възложителят заплаща аванс в размер на 50 % (петдесет процента) от 

стойността по чл. 3 в в срок от пет работни дни след подписване на настоящия 
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договор срещу представена фактура. Авансовото плащане се приспада от дължимото 

окончателно плащане.  

 

Чл. 7. Плащането за изпълнени видове и количества работи /СМР/, ще се 

извърши по банков път след представяне на надлежно подписан Протокол за приемане 

на извършените СМР - обр. 19 и оригинална фактура от Изпълнителя.   

(1) Плащането се извършва в български левове по следната банкова сметка, 

посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: …… 

IBAN: ……… 

БАНКА:…….. 

(2) Договорената стойност по чл. 3 е окончателна и не подлежи на 

актуализация за срока на настоящия договор. 

(3) Възложителят заплаща  извършените СМР, както следва : 

- окончателно плащане : в срок до 10 /десет/ календарни дни  след датата на 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа  – Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/2003г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството без забележки; 

- Полученият аванс по чл.6 се приспада на окончателното плащане. 

 

Чл. 8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 

реда на Раздел IV, чл. 15, ал. 4. 

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 9. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Срокът за 

изпълнение предмета на договора е съгласно техническото предложение-образец № 2, 

на участника в офертата, и е в размер на ……………………календарни дни,  

Чл. 10. Мястото на изпълнение на поръчката е община Първомай.  

Чл. 11. Срокът за изпълнение на предмета на договора се счита от датата на 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка / образец 2 / и 

приключва с датата на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа-образец 15 по Наредба 3 към ЗУТ без забележки . 

Чл. 12. Гаранционните срокове на обекта са съгласно определените в Наредба № 

2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти-ДВЕ ГОДИНИ и започва да тече от датата на 

подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа-

образец 15 по Наредба 3 към ЗУТ.  

Чл. 13. При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в седемдневен срок от 

установяването им. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се 

дефекти в гаранционният срок, в 20-дневен срок от получаването на писменото 

известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от  5 (пет) дни след 

получаване на известието. 

 

ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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Чл. 15. (1) Приемането на извършената работа по Раздел I, чл. 1 се извършва от 

определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, както и лицето, 

което ще упражнява Строителен надзор на обекта по смисъла на ЗУТ.  

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване 

от лицата по ал. 1 на необходимите документи по Наредба 3 и акт образец 19. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако открие съществени недостатъци, несъответствие със законовите 

разпоредби, действащи на територията на Р. България. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности съгласно 

Техническата спецификация на обществената поръчка в съответните срокове и без 

отклонения. 

(2)  Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора 

относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да 

пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

(5) Да не приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при непълно или неточно 

изпълнение. 

(6) Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на поетите от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения или да поиска намаление на възнаграждението. 

(7) Да получава информация по всяко време за процеса на работа от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в 

срокове съгласно настоящия договор.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е 

форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на 

търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената 

от него оферта. 

       

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за нормално осъществяване на 

дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия  договор. 

(2)  При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи 

договореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора 

условия. 

(3) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в 

сроковете по този договор. 

Чл. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
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(1) Да изпълни възложените дейности в съответствие с предложеното в 

офертата му, включително техническото предложение, неразделна част от договора 

качествено и в сроковете, уговорени между страните.  

(2) Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци в процеса на 

изпълнение на договора, ако такива бъдат констатирани, както и да взема под внимание 

коментарите и възраженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора. 

(3) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на 

настоящия договор и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

(4) Да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно извършваната работа, 

освен ако тези указания нарушават оперативната му самостоятелност или по естеството 

си излизат извън рамките на предмета, на договора. 

(5) Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако изпадне в невъзможност да 

изпълни възложената му работа. 

(6) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършването на работата и готовността 

за приемането й. 

(7) Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му 

за форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева.  

(8) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 

изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна 

при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.  

 

VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 20. При неплащане или забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

дължими по договора суми, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,3%  

/нула цяло и три процента/ от забавената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 

5%  /пет процента/ от забавената сума. 

Чл. 21. При забава за завършване и предаване на работата в срока по чл.3,  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,3% /нула цяло и три процента/ от 

стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5% /пет процента/.  

Чл. 22. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 10% /десет процента/ от стойността на договора. 

Чл. 23. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 10% /десет процента/ от стойността на договора. 

Чл. 24. Изброените санкции и неустойки не лишават изправната страна от 

правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по реда на ЗЗД 

и цялото  българско законодателство; 

Чл. 25. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред и за вреди в по-

голям размер от уговорената неустойка в този договор. 

Чл. 26. В случай, че изпълнението по договора стане невъзможно по обективни 

причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните, то неговото 

действие се прекратява писмено. В този случай разходите за извършената работа за 

времето до прекратяване на договора остават за сметка на всяка от страните така, както 

са направени. 

 

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 27. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 

вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.  
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Чл. 28. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  

Чл. 29. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 5 (пет) дни от 

настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди.  

Чл. 30 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 29.  Настоящият договор се прекратява: 

(1)  С изпълнение предмета на настоящия договор по чл.1;  

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

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

(4)  При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(5) С окончателното му изпълнение; 

(6) При наличие на обстоятелства по реда на чл.118 и чл.119 от Закона за 

обществените поръчки; 

(7)  Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 

предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.  

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

(1)  Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 

20 (двадесет) работни дни; 

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

(3)  Не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

(5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация; 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

        

 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 30. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 

изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна 

поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна  

Чл. 31. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на 

друга клауза или на договора като цяло. 



Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две обособени позиции : 

обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен  

обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река  

  

Чл. 32. Страните ще решават спорове, възникнали при или по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора или неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при 

непостигане на такова – спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България по реда на ГПК. 

Чл. 33. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото българско законодателство. 

 

Чл. 34. При промяна на адреси, телефони и др. координати, съответната страна е 

длъжна да уведоми другата писмено. 

 Чл. 35. 1) Адресите за кореспонденция на страните по договора са: 

 

Адрес за кореспонденция на Изпълнителя: 

 

……….. 

 

Адрес за кореспонденция на Възложителя: 

 

Община Първомай, гр. Първомай, 

 ул. „Братя Миладинови-юг” № 50, 

Тел.: 0336 6 2201, Факс: 0336 6 2201 

E-mail: obaparv@parvomai.escom.bg 

 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 

адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 

изпратени на стария адрес. 

Чл. 36. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията, предвидени от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 37. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 

задълженията,произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите 

предвидени в ЗОП. 

 

Договорът се подготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

 

1. Ценово предложение от офертата; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката от офертата; 

4. Документите по чл. 58, ал.1 от ЗОП; 

5. Валидна застраховка „професионална отговорност“ по ЗУТ; 

 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………… 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ                                                          /…………………../ 

/ АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАПАЗОВ /                                                          

  

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:……….. 

 

                    /ЕЛЕНА КИЧУКОВА/ 


