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ДОГОВОР 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМР                             
№ ............................/................... г. 

 
Днес, ...................... г. в гр.  Белене, между:  
 

1. ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, със седалище и адрес на управление гр.Белене, ул. 
“България” №35, тел. 0658/3-10-61, мобилен: 088/774-64-50, факс: 0658/3-10-62, ел. 
поща:  obshtinabl@gmail.com, уеб страница: http://belene.bg/, БУЛСТАТ (ЗДДС №BG) 
000413579, представлявана от Милен Павлов Дулев – Кмет на Община Белене и Мая 
Здравкова Терзиева – главен счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, 
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

2.………………………………………………………………………………………… 
ЕИК………………….., със седалище  и адрес на управление: гр…………………….., ул. 
“…………………………” №…, телефон/факс: ………………………………… , 
представлявано от…………………………………, от друга страна, наричано за краткост 
в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки 

от тях поотделно „Страна“), 
 
на основание чл. 112 и чл.114 от ЗОП, разпоредбите на Търговския закон и на 

Закона за задълженията и договорите, във връзка с проведена процедура за възлагане на 
обществена поръчка почл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и 
въз основа на Решение № -...../.....................г. на Кмета на Община Белене за определяне 
на Изпълнител  за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящият договор за 
следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да 

изпълни „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди 
битови отпадъци на територията на община Белене“, в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3  към 
този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

(2) Обхвата на дейностите по настоящия договор включва извършване на 
техническа рекултивация, свързаните с нея СМР и биологична рекултивация в 
съответствие с одобрения Работен инвестиционен проект. 

(3) В срок до 5 (пет) дни от датата на влизане в сила на Договора, но  най-късно 
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите 
си, в случай, че предвижда да ползва такива. В срок до 3 дни от сключването на 
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 
ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Когато Изпълнителят е 
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сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема 
от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при 
условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни 
от настъпване на съответното обстоятелство. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.2.(1) Мястото на изпълнение на СМР е землището на гр.Белене, община 

Белене. 
(2)1 Настоящият договор влиза в сила и произвежда действие след одобряване на 

на проведената процедура по ЗОП и сключване на договор с финансиращата 
институция - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - 
http://pudoos.bg/ за предоставяне на финансиране, с изключение на чл.4, ал.3, т.1, която 
влиза в сила от деня на подписване на този договор. 

Изпълнението на договора ще започне в случай, че бъде сключен договор за 
осигуряване на финансиране за изпълнение на дейностите с Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната среда, Сектор „Управление на 
отпадъците“/чл.114 от ЗОП/. Изпълнението на дейностите по настоящия Договор 
започва от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено известие 
(възлагателно писмо) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране изпълнението на Договора. 

(3) Срокът за изпълнение на всички строително-монтажни работи по техническата 
рекултивация и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констативен акт Образец 
№ 15, подписан без забележки е ……….. месеца, съгласно Предложението за 
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/.  

(4) Срок за изпълнение на биологичната рекултивация и свързаните с нея 
дейности е 36 /словом: тридесет и шест/ месеца, считано от датата на приключване на 
техническата рекултивация и получаване на писмено известие от Възложителя. 

(5) Срокът по ал. 3 започва да тече от датата на подписване на Протокол за 
откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (обр. 
№2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) Срокът за изпълнението на дейностите по ал.3 и/ли ал.4 може да бъде 
удължаван по причини на непредвидени обстоятелства, независещи от волята на 
страните, при реда и условията на раздел VII от този договор, както и при други 
условия предвидени съгласно чл.116 от ЗОП. 

(7) Срокът по ал.5 спира да тече за времето за което по законоустановения ред и 
условия по този договор е съставен акт за установяване състоянието на строежа при 
спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2003г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за 
установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството 
(Приложение №11), продължава да тече срокът за изпълнение. 

(8) При никакви обстоятелства удължаването на сроковете за изпълнение не е 
основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително заплащане, 

                                                            
1  Тази  клауза  е  приложима,  когато  при  откриване  на  процедурата  за  възлагане  на  ОП  не  е 

осигурено финансиране и възложителят е посочил това обстоятелство в обявлението – чл.114 ЗОП. 
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или основание за увеличаване на цената по този договор, извън уговореното заплащане 
съгласно чл.3, ал.1 от този Договор. 

(9) За периода на спиране на изпълнението, плащания по договора не се дължат, 
освен в случаите на заплащане на дейности, изпълнени преди периода на спирането. 

(10) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира 
дейността.  

 (11) Срокът за изпълнение се удължава с периода на спирането. 
 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.3. (1) Общата цена за изпълнение на договора е в размер на ..................... 

/цифром и словом/ лева без ДДС или..................... /цифром и словом/ лева с включен 
ДДС, в това число:  

 
№ Наименование дейност Стойност лв. без ДДС
1 част:Технологична  

2 част:Повърхностно отводняване  

3 част:Управление на биогаз  

4 част:Биологична рекултивация  

 
(2) Цената по ал. 1 е формирана на база на количествата и дейностите за 

изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, 
материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички 
други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, представени в 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КСС (Приложение №3), окончателна е и 
не подлежи на увеличение. 

(3) Елементите на ценообразуване, участващи във формирането на единичните 
цени за видовете СМР, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са както 
следва: 

1. Часова ставка за възнаграждение на общи работници – ..,.. лв/час; 
2. Часова ставка за възнаграждение на специализирани работници – ..,.. лв/час; 
3. Допълнителни разходи за труд – …. %; 
4. Допълнителни разходи за механизация - ….%; 
5. Доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от 

производител, вносител или официален  дистрибутор - ….%; 
 6. Печалба - …% 
(4) Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на строителството, включително 

цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, 
складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 3, ал. 1, както следва: 
1. За техническа рекултивация, финансирана от ПУДООС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва: 
а/ Текущи плащания в размер до 80% от предложената цена за техническата 

рекултивация се извършват само след представяне на документи в съответствие с 
Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.,  протокол за приемане на обема 
действително извършени и с необходимото качество строително-монтажни работи и 
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дейности /Акт образец № 19/, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на 
представяне на подписани (от инвеститорския контрол и одобрени  от Директора на 
РИОСВ Плевен) протоколи/сертификати за приемане на извършени CMР и оригинална 
фактура, издадена от изпълнителя, за стойността на дължимото плащане. 

б/ Междинно плащане в размер до 15 % /петнадесет процента/ от предложената 
цена за техническа рекултивация, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
завършване на техническата рекултивация и представяне на последния по дата от 
следните документи:  

- Заповед на основание чл.23,ал.1,т.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на 
закона за опазване на земеделски земи /последно изм.,ДВ бр.35 от 
08.05.2012г./; 

- Одобрен от кмета на общината протокол на комисията за приемане на 
технологичната рекултивация , съгласно Раздел V от Наредба № 26 от 
02.10.1996 г. за рекултивиране на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи,отнемане и оползотваряне на хумусен пласт / 
обн.ДВ,бр.89 от 22.10.1996 г.,изм. и доп.бр.30 от 22.03.2002 г./ фактура за 
извършени СМР издадена от изпълнителя , придружена с Протокол за 
приемане на извършените СМР /Акт № 19/; 

- Констативен акт за установяване на годността на строежа /Акт обр. 15/; 
- оригинална фактура, издадена от изпълнителя, за стойността на дължимото 

плащане; 
в/ Окончателното плащане в размер до 5% /пет процента/ от предложената цена за 

техническа рекултивация, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след завършване 
на биологичната рекултивация и представяне на последния по дата от следните 
документи:  
- Заповед на основание чл.23,ал.1,т-1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на 

закона за опазване на земеделски земи /последно изм.,ДВ бр.35 от 
08.05.2012г./; 

- Одобрен от кмета на общината протокол на комисията за приемане на 
технологичната рекултивация , съгласно Раздел V от Наредба № 26 от 
02.10.1996 г. за рекултивиране на нарушени терени , подобряване на 
слабопродуктивни земи,отнемане и оползотваряне на хумусен пласт / 
обн.ДВ,бр.89 от 22.10.1996 г.,изм. и доп.бр.30 от 22.03.2002 г./; 

- Протокол Образец № 16; 
- оригинална фактура, издадена от изпълнителя, за стойността на дължимото 

плащане; 
2. За биологична рекултивация, финансирана изцяло от бюджета на Община 

Белене, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като следва: 
а/ Текущи плащания в размер до 65% /шестдесет и пет процента/ от предложената 

цена за биологична рекултивация и се изплащат в срок до 30 (тридесет) календарни 
след действително извършени и приети от инвеститорския контрол количества и 
видове СМР, удостоверени в протоколи за приемане на действително извършените 
дейности по биологичната рекултивация за съответната година и издадени фактури от 
Изпълнителя, в размер на стойността на реално извършените и приети без забележки 
дейности на биологична рекултивация за съответната година; 

б/ Окончателното плащане на биологичната рекултивация в размер на остатъка до 
пълната стойност на предложената цена за биологичната рекултивация се извършва в 
срок до 30 (тридесет) календарни, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на последния 
по дата на следните документи в оригинал: 
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- заповед на основание на чл.23, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане 
на ЗОЗЗ;  

- одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисията за приемане на 
биологичната рекултивация, съгласно раздел V от Наредба № 26 от 02.10.1996 година 
за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 
отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;  

- протокол Образец 16;  
- оригинална фактура, издадена от изпълнителя, за стойността на дължимото 

окончателно плащане; 
(6) Всички плащания по този договор се извършват чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка:……… BIC:……… IBAN:……… 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени по ал. 5 в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени. 

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител и частта от 
поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като 
отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

(9) Разплащанията по ал. 8 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията 
или част от тях като недължими. 

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 8, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(11) Извън случаите на ал.8, когато Изпълнителят е сключил договор/договори за 
подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него при условията 
на този договор, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е 
заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са 
приети от Възложителя, при реда и условията на този договор. 

 (12) Всички плащания по договора се извършват, след получаване на информация 
от НАП и Агенция „Митници” в съответствие с нормативните изисквания по РМС 
№592/21.08.2018 г. (http://www.minfin.bg/bg/page/1084). 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Чл.4.(1) Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този 

раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от 
договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и 
да е от Страните.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл.3 от 

договора; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по този договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора; 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
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1.да изготви актуализиран линеен график за изпълнение на строителството в срок 
от 10 /десет/ дни след сключване на настоящия договор. Изготвеният линеен график се 
съгласува от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. да изпълни строителните работи по настоящия договор като спазва 
изискванията за съответните СМР. 

3. да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, 
както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със СЕ маркировка за 
съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие. Строителните продукти, 
които съответстват на българските технически спецификации се доставят с декларация 
за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. 

4.да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите 
на чл. 169, ал.1-3 от Закона за устройство на територията. 

5.да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително 
относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи. 

6.да извърши дейностите чрез техническите лица, посочени в офертата си. 
Промени на техническите лица могат да се извършват единствено след изричното 
писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При промени ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
осигури технически лица, отговарящи и покриващи минималните изисквания, посочени 
в обявлението документацията за участие на поръчката. Всички разходи, възникнали 
поради напускане, оттегляне или замяна на служител/експерт от персонала и/или 
ръководния състав, необходими за изпълнение на обществената поръчка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е основание за искане на 
увеличение на стойността по този договор. 

7.незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на пропуски, неточности 
и неясноти в чертежи, спецификациите и да поиска съответните писмени инструкции.  

8.да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, 
които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на 
договора или забавяне на предвиденото време за завършване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е 
длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

9.да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складове на строителната 
площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение. 

10.да води и съхранява строителна документация съгласно изискванията на 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. 

11. да изпълнява задълженията си по този договор в уговорените срокове и 
качествено, в съответствие с договора и приложенията към него; 

12. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 
хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може 
да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

13. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

14. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл.21 от договора;   

15. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този 
договор; 

16. да съгласува със отговорните ведомства, места за депониране на строителни 
отпадъци, земни маси и др. такива и да ги извозва за своя сметка, в рамките на цената 
по договора; 
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17. да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 
връзка с изпълнение на настоящия договор. 

18. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за 
съдържанието им. 

(4) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, 
необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам и за своя сметка изготвя екзекутивната документация 
съгласно ЗУТ, при необходимост. Окончателната екзекутивна документация трябва да 
бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 
Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно 
идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва 
през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. 
Екзекутивната документация се предава на Взложителя в 2 (два) броя хартиени копия и 
1 бр на електронен носител CD/DVD или друго; 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидни застраховка за 
„Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и 
сертификатите по ISO за периода на изпълнението на договора. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при 
извършването на СМР е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. 
 (8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се запознае със съществуващите съоръжения и 
проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, 
доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или 
информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата 
инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на 
площадката, освен когато не е имал възможност да научи за тях при полагане на 
разумна грижа за това. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване 
трябва да се извършват в технологично най – краткия срок-за сметка на Изпълнителя.  

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще съгласува с компетентните органи и участници в 
сроителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е 
необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или 
затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки 
смущения за населението. Във всички случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отправя исканията 
си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива 
съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите 
разрешителни, когато е приложимо 

 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ2 
 
(8) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва 

подизпълнители, посочени от него в офертата, въз основа на която е определен за 
Изпълнител. 

(9) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва подизпълнители при изпълнението на 
договора, съгласно чл.66, ал.14 и ал.15 от ЗОП. 

                                                            
2Изискванията  и  условията,  предвидени  в  този  раздел  се  прилагат  в  случаите,  когато 

Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители 
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(10) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя. 

(11) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 
ЗОП ред, или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 
подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 
Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на 
Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

(12) При сключването на Договорите с подизпълнителите, Изпълнителят е длъжен 
да създаде условия и гаранции, че: 

1.приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 

2.действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на Договора; 

3.при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.5.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1.да изисква и да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възложеното с настоящия договор 

срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци; 
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. 

да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора, 
или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, 
но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него документи или съответна част от тях; 

4. да не приема и спира некачествено изпълнени строителни работи в процеса на 
строителството, като определя срок за отстраняването им. 

5.да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на 
незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово-правните отношения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала. 

6. Да не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
неговите подизпълнители в рамките на изпълнението на обекта, в резултат на които 
възникнат: 

  - Смърт или злополука, на което и да било физическо лице или животни; 
 - Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън 

обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

7. При условие, че не бъде осигурено финансиране или бъде осигурено частично 
такова, Възложителят има право да не възлага за изпълнение настоящия договор или 
част от него, и съответно да не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения и др. 

 
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на СМР, когато отговаря на договореното, по реда и 

при условията на този договор; 
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2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта за времето, 
предвидено за изграждането му, съгласно одобрения график, както и информацията, 
необходима за извършването на СМР, предмет на договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл.21 от Договора; 

5. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
възложената му работа и преодоляване на пречки препятстващи същата, осигури 
всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба и уговореното в 
настоящия договор, когато е основателно и наложително възникнало; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, 
съгласно клаузите на раздел XIII от договора; 

7. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изграждането на 
обекта и да одобрява влаганите материали и съоръжения; 

8. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно 
решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 

 
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА 
Чл.6.(1). За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита 

издаването на Разрешение за ползване/УВЕ, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

(2) При приемането на обекта се съставят:  Количествено-стойностна сметка за 
действително изпълнени СМР, съставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от комисия 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителния надзор, Приемо-предавателен 
протокол за качеството на изпълнението, с приложени: 

- всички актове и протоколи за строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;  

- екзекутивни чертежи (при необходимост); 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи 

по него, ако открие отклонения от договорените изисквания, или  нарушения на 
императивни разпоредби на нормативните актове.  

(4) Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни дни 

преди датата, на която обектът ще е готов за приемане за предприемане на съответните 
действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за подписване на всички необходими актове и 
протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.  

 
VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл.7.(1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията по настоящия договор, ако то е следствие от появата на „непредвидени 
обстоятелства", а именно обстоятелства, които са възникнали след сключването на 
договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли 
да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно 
изпълнението при договорените условия, ако те са попречили на изпълнението на 
настоящия договор.  

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по 
този договор поради непредвидени обстоятелства, е длъжна незабавно: 
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1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което е попречило 
за неизпълнение на задълженията й,степента, до която това събитие възпрепятства 
изпълнението на задълженията на тази страна, причините за събитието и неговото 
предполагаемо времетраене; 

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 
минимум понесените вреди и загуби. 

(3)Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и 
на свързаните с тях насрещни задължения, се спира. Изпълнението на задълженията се 
възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му. 

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства тази страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнението на договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява “непредвидени обстоятелства”. 
(6) В случай на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия 

договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да  
изпълнява договора поради тези обстоятелства. Клаузата не засяга права или 
задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването 
на обстоятелството. 

(7) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва/-т 
протокол/-и.  

(8) Определено събитие не може да се квалифицира като “непредвидени 
обстоятелства ”, ако: 

1. последиците от това събитие са могли да бъдат избегнати, ако която и да е от 
страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор; 

2. последиците от това събитие са могли да бъдат избегнати или намалени с 
полагането на всички разумни грижи. 

(9) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 
или пропуснати ползи една към друга, ако те са причинени в резултат на непредвидени 
обстоятелства. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са 
възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвиденото обстоятелство. 

(10) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия 
договор, е била в забава преди настъпване на непредвиденото обстоятелство, тя не 
може да се позовава на него, за периода на забава преди настъпването му. 

 
VIII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ 
Чл.8.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по 

изпълнението на настоящия договор, лични или чрез свои представители, стига да не 
възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му 
самостоятелност. 

(2)Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен 
ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено 
отклонение от възложените работи. 

 
IX. РИСК 
Чл.9.(1)Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното 

строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, 
намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се 
носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите 
дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 

 
X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
Чл.10.(1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР са съгласно Наредба № 2 

от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти.   

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочените в ал. 1 гаранционни 
срокове.  

(3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на 
строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).    

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за 
отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) За констатираните недостатъци и/или отклонения по време на изпълнението на 
СМР или по време на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който 
се посочват некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на 
недостатъците и/или отклоненията. 

 
XI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл.11.(1).При забава за завършване и предаване на работите по настоящия 

договор в уговорения срок по чл. 2, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 
на 0,02 % (нула цяло нула два процента) от цената  на неизпълненото по чл. 3, ал. 1 за 
всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността на договора. 

(2) За забавено изпълнение на други задължения по договора, различни от тези по 
ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,025 % (нула цяло нула двадесет 
и пет процента) от стойността на неизпълненото по договора по чл.3, ал.1 за всеки ден 
забава, но не повече от 10 % от стойността на договора. 

(3) За всяко друго неизпълнение на задължения по договора дефинирано изрично 
или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за 
неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло един 
процент) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на 
задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност 
неустойката е в размер на 0,02 % (нула цяло нула два процента) от цената за 
изпълнение на договора. 

(4) Ако недостатъците, установени по време на изпълнение на СМР не бъдат 
отстранени в срока, определен съгласно чл.5, ал.1,т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора. 

(5) Ако недостатъците, установени в гаранционните срокове не бъдат отстранени 
в срока, определен по реда на чл.10, ал.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване. 

(6) При нанесени щети на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
поправя щетите за своя сметка или заплаща удвоения размер на разноските за тяхното 
отстраняване. 
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(7) При пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността на 
договора, както и възстановяване на получените плащания. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

(9) Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото 
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени 
вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.12.(1) Договорът се прекратява: 
1.  с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 /пет/ 
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без 
правоприемство,по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 
лице е установено; 

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТвече не разполага с необходимата професионална 
правоспособност за изпълнение на възложените му СМР;  

(2) Договорът може да бъде прекратен извън хипотезите на ал.1:  
1.по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде 

открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;  
3. Едностранно от всяка от страните, след изтичане на тримесечен срок от 

сключване на настоящия договор, без към съответната страна която го е 
поискала, да бъдат предявявани претенции за неустойки или пропуснати ползи, в 
случай, че във връзка с обявеното възлагане под условие по чл.114 от ЗОП, не е 
осигурено финансиране от страна на ПУДООС и не са отпуснати средства за 
дейностите в обема и условията на настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта 
да прекрати действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие. 

(4) При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи. 

(5) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение.Разваляне на договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
Страна. 

(6) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на договора съгласно 
сроковете в раздел II; 
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението за повече от 15 /петнадесет/ 
календарни дни, без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката. 

(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, с 
едномесечно писмено предизвестие, същият се счита за прекратен след изплащане от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 30% 
(тридесет процента) от общата стойност на договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
усвоява и гаранцията за изпълнение на договора. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на 
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 
изпълни непременно в уговореното време. 

(10) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови изпълнението, с изключение на такива дейности, каквито може 

да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в 

изпълнение на договора до датата на прекратяването; и 
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във 
връзка с предмета на Договора. 

 
XIII. ГАРАНЦИИ 
Чл.13.(1)При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 1%  (едно на сто) от стойността 
на договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за 
обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

(2) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор 
и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите 
действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на договора, в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на допълнително 
споразумение за изменението. 
 (3) Гаранцията се представя в съответствие с изискванията на Възложителя 
посочени в документацията за участие, в една от следните форми: 
 1. Депозит на парична сума в лева, по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 2. Банкова гаранция, съгласно условията посочени в Документацията за участие 
и приложения към нея образец на такава, със съответните посочени в нея условия и ред.
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 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 
на изпълнителя. 

(4) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменени условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14 от договора  и/или; 

2.предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл.15 от договора  и/или; 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 
нова застраховка, при спазване на изискванията на чл.16 от договора. 

Чл.14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума по ал.3, т.1, 
сумата се внася по следната банкова сметка на Община Белене в банка:  

"ДСК" ЕАД - клон Белене; титуляр на сметката: Община Белене: 
Банков код (BIC): STSA BGSF 
Банкова сметка (IBAN): BG61 STSA 9300 3359 4547 00.  
 
Чл.15.(1)Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

1. да е безусловна, неотменяема и непрехвърлима банкова гаранция, с възможност 
да се усвои изцяло или на части от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане до 3 (три) работни дни при първо писмено искане 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по 
този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването/окончателното му изпълнение, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава 
нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това,са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16.(1)Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да 
отговаря на следните изисквания: 

1. да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично 
неизпълнение на Договора за обществената поръчка, съгласно условията; 

2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Възложителя 
3. да е със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) 

дни след прекратяването/окончателното му изпълнение.  
4. да е платима еднократно и да бъде сключена със застраховател, отговарящ на 

чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането. 
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
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застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение поетапно: 
1. частично освобождаване в размер на 60 % от стойността на гаранцията в размер 

на……………..лв., след изпълнение на техническата рекултивация, в срок до 30 дни 
след извършване на междинното плащане по чл. 3, ал. 5, т.1, б. „б”от настоящия 
договор; 

2. частично освобождаване в размер на 35% от стойността на гаранцията в размер 
на …………….лв. , след изпълнение на биологичната рекултивация, в срок до 30 дни 
след извършване на окончателно плащане, по чл. 3, ал. 5, т.2, б. „б”от настоящия 
договор. 

3. окончателно освобождаване в размер на 5 % от стойността на гаранцията в 
размер на ……………..лв., в срок до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на 
изпълнените СМР, съгласно Техническото предложение. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, 

преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в 
остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на 
съответната сума. 

2.ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков 
път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на 
алинея 1. 

3. ако Изпълнителят е представил гаранцията във формата на застраховка, преди 
частичното й освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния 
изискуем по договора размер на гаранцията след приспадане на съответната сума. 

 (3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 
гаранцията.  

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое 
от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено 
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от 
Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за 
съответния случай на неизпълнение.  

Чл.19.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в 
пълен размер, в следните случаи: 

1. ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на някое от основанията по  чл.12, 
ал.6; 

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. чл.12, ал.7, изр.2 и развалянето на договора от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е на това основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 

(2) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 
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(3) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 
така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с чл.13, ал.1 от договора. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 
XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл.21.(1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност 

и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна 
при или по повод изпълнението на договора. Конфиденциална информация включва, 
без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 
процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни 
модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на 
Конфиденциална информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
договор от която и да е от страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 
компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата страна по договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 
наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  

(5).Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация 
остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.  

 
XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ 
Чл.22.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 
понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
договора и приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на 

договора. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] се задължава[т] да спазва[т] 

всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, 
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свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
изпълнението предмета на този договор, независимо дали е въз основа на данни и 
материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено. 

Чл.24. Никоя от страните няма право да прехвърля на трето лице никое от правата 
и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна и 
съгласно разпоредбите на ЗОП. Паричните вземания по договора [и по договорите за 
подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото 
право. 

Чл.25.  С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че 
дава съгласие и доброволно е предоставя свои лични данни и лични данни на своите 
представляващи и персонал, или друга защитена информация, и се съгласява същите да 
бъдат обработени и съхранявани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Закона на защита на 
личните данни и Регламент GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета). 

Чл.26. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията и реда на настоящия договор, чл. 116 от Закона за 
обществените поръчки, ППЗОП и действащото законодателство. Страните може да 
поискат едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на 
нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, 
без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Този 
договор може да бъде изменян и/ли допълван само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете страни. 

Чл.27.В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между 
страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, 
такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на 
нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки 
между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.28. (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: ……………………………… 
Тел.: ……………………Факс: ……e-mail: ………………………………… 
Лице за контакт: …………………………………………. 
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: …………………. 
Тел.: …………………Факс: ……………………………………e-mail: ……………… 
Лице за контакт: …………………………………………. 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
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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 съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

Чл.29.За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Чл.30.Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд. 

Чл. 31.  С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е 
запознат с неговото съдържание, както и със съдържанието на всички приложения към 
него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора 
задължения. 

 
Този Договор се състои от …. бр. страници и е изготвен и подписан в 3  (три) 

еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 
следва: 

 
Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение; 
 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………... 
Милен Дулев                      Управител: ……………….     
Кмет на Община Белене                                        

 
Главен счетоводител: …………………. 
(Мая Терзиева) 


