
     
                                ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

 [ПРОЕКТ НА ДОГОВОР]  
Приложение № 9 

ДОГОВОР 
№…………../……… г. 

за възлагане на обществена поръчка за строителство, с предмет: 

„Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо 

Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“ 

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. [Наименование на изпълнителя],  [с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на 
управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [ще се попълни приложимото 
според случая], [ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг 
идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС 
или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [ще се попълни приложимото според 
случая],представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в 
качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно 
[документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, 
представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна, 
 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“), 
 
на основание чл.109, чл. 183 във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), 
разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, и Решение №.... от 
.........20.…г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 
предмет: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. 
„Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“,  
  
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:  
 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР по проект, 
възложени с обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и подмяна на 
водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, 
община Белене“, включващи обекта съгласно техническата спецификация към процедурата за 
обществена поръчка, конкретните технически предложения и финансови параметри при 
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условията и в съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за обекта следва да се изпълни 
следното: 
Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на 
обекта в съответствие и съгласно условията на: 
• Техническата спецификация към документацията за възлагане на обществена поръчка; 
• Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо всички видове 
дейности, които ще се изпълняват; 
• Одобрения технически инвестиционен проект;  
• Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
• Настоящият договор. 
  
 (2) 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 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. 
  
 (3) 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. 

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 2. (1) Общата цена за изпълнение на този договор с включени непредвидени разходи, е … 
(…) лева без ДДС, съответно … (…) лева  с вкл. ДДС, определена съгласно ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложените към него остойностени количествени сметки. 
 а). Цена само за изпълнение на СМР: ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) без ДДС, съгласно Ценовото предложение от офертата на 
Изпълнителя.  
 б.) …………… лв. (до 2 % ) без ДДС непредвидени разходи по време на изпълнение на 
СМР от цената по т. а). Непредвидените разходи се финансират от собствени средства от 
бюджета на Община Белене. 
 Посочената обща цена за изпълнение на договора включва всички преки и косвени 
разходи за извършване на строително-монтажните работи, вкл. тези за подготовката на 
строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта 
и на машините(механизация), и заплащането на труда, временната организация на движението, 
депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на 
строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност, лабораторни 
проби и изпитвания, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на 
гаранционните срокове на изпълнените и приети строително-монтажни работи и др. присъщи 
разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на 
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обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация и одобрения технически 
инвестиционен проект, в т.ч. и плащания към подизпълнителите(когато такива са 
предложени от изпълнителя, в приложимите случаи). 

 (2) Договорената цена по чл. 2. ал.1. е окончателна, валидна и неподлежаща на промяна 
до пълното изпълнение на предмета на договора. Допълнителни работи, извън цената посочена 
в 2. ал.1от този Договор не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнени, но недоговорирани с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, работи са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за 
негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по чл.2. ал.1 
 (4) Цените на отделните строително-монтажните работи, съгласно количествено-
стойностните сметки са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, 
доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и 
печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (5) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма 
да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР. Цената на финансовия риск за 
срока на изпълнение на СМР също е включена в цената по договора.  

 (6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 
единичната цена. 
 (7) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в 
количествено-стойностните сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна. 

 (8) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено-стойностните 
сметки ще се изпълнява допълнително друг вид работа, разплащането й ще се извърши със 
Заменителна таблица.  

 (9) Непредвидените количества строително-монтажни работи и дейности ще бъдат 
отчитани и заплащани на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно разходните норми на Building manager, 
или друг еквивалентен програмен продукт при следните елементи на ценообразуване: 

- часова ставка       …………. лв./час 
- допълнителни разходи върху труд               ……………% 
- допълнителни разходи върху механизация   ……………% 
- доставно-складови разходи     ……………% 
- печалба        ……………% 

и включват стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, 
техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и 
печалба. в рамките на договорената цена по чл. 2. ал.1. Доставно-складовите разходи, са с вкл. 
транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор, 
като стойността на материалите се доказва с фактура. 

 (10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с 
увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови 
количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и 
одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат 
предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта 
в експлоатация.  
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 (11) Непредвидените строително-монтажни работи и дейности ще бъдат отчитани с 
отделен протокол за приемането им или в отделна част от протокола, придружен с 
необходимите документи, обосноваващи изпълнението им. 

 (12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са допустими само ако са 
предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са подкрепени със съответните документи - 
заменителни таблици, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна 
книга, актове за приемане на СМР, анализи на единичните цени и др. 

 (13) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи може възникнат в случай 
на изменение на Инвестиционния проекти и след съгласуване с Проектанта или Консултанта, 
вписано в Заповедната книга на строежа. 

 
ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 3. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 
% от общата цена за изпълнение на договора по чл.2, ал1., без ДДС. Гаранцията се представя в 
съответствие с изискванията на Възложителя в документацията за участие, в една от 
следните форми: 
1. Депозит на парична сума в лева, по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 
………………………………………. 
2. Банкова гаранция със срок на валидност - 30 дни след подписване на Протокол за 
установяване годността за ползване на строежа  – Приложение № 16 към чл.7, ал.3, т.16 от 
Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Банковата 
гаранция трябва да бъде съгласно условията посочени в Документацията за участие и 
приложения към нея образец на такава, със съответните посочени в нея условия и ред. 
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице(бенефициер) по тази 
застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 
изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност 30 дни след 
подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа  – Приложение № 16 
към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  

(2) Когато като гаранция се представя застраховка, Изпълнителят предава на 
Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, която трябва да отговаря на 
следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнение на този договор чрез покритие на съответната отговорност 
на Изпълнителя; 

2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Възложителя; 
3. да бъде със срок на валидност съгласно уговореното в настоящия договор;  
4. застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

 5. да бъде сключена със застраховател, отговарящ на чл.12, ал.1 от Кодекса за 
застраховането. 
 (3) Разходите по откриването и поддържането на депозита, банковата гаранция или 
застраховка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в резултат 
на недобросъвестно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на 
некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията по ал. 1, ако в хода на изпълнението 
възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. При решаване 
на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията до размера на уговорените 
с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично 
задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да задържи/усвои целия размер на гаранцията за изпълнение. 

(7) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на 
договора за срока, за който средствата са престояли законно при него. 

(9) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) работни 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. 3 от 
Договора. 

(10) Гаранцията за изпълнение се освобождава, в срок до 30 календарни дни от дата на 
подписване без забележки на Приложение № 16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба №3/2003г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в пълен размер, ако липсват 
основания за усвояването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 
 

ІV. РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по 
посочена по–долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 80% от цена за изпълнение на 
СМР чрез извършване частични плащания, след поетапно приемане на извършената работа от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол обр. 19(Протокол за обем извършена работа(СМР), представена 
от Изпълнителя оригинал на фактура за стойността на съответното дължимо плащане с 
начислен ДДС, като реквизита на фактурата задължително следва да бъде одобрен от 
Възложителя. Плащанията се извършват в срок до 5 /пет/ работни дни след получаване на 
средствата от МОСВ – ПУДООС. Частичните плащания се дължат за действително 
изпълнени и актувани строително-монтажни работи, безусловно приети от 
Възложителя(инвеститорския контрол) и СН /строителния надзор/, и са отразени в 
съответния протокол обр.19. Времето на подписване и броя на протоколите не се ограничават. 
Протокола за обема извършена работа(протокол обр.19), съответстваща на разходите, се 
подписва от инвеститорския контрол и подлежи на одобрение от директора на Басейнова 
дирекция-Плевен. 
 2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – до размера на разликата между цената за изпълнение 
на договора съгласно чл. 2, ал.1, и изплатените междинни плащания по т.1, за стойността на 
окончателно приетите от Възложителя и СН /строителния надзор/ действително изпълнени и 
актувани СМР, при представени и подписани акт обр.15, протокол обр. № 19, заменителни 
таблици (ако са приложими) за действително извършени и подлежащи на заплащане 
окончателни видове СМР, както и оригинална данъчна фактура стойността на окончателното 
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плащане, с вкл.ДД. Отчитането на непредвидените СМР на обекта, финансирани за сметка и от 
бюджета на Възложителя, се извършва и фактурират отделно. Протокола за обема извършена 
работа(протокол обр.19), съответстваща на разходите, се подписва от инвеститорския контрол 
и подлежи на одобрение от директора на Басейнова дирекция-Плевен. За завършени и 
подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са безусловно 
приети от Възложителя и СН /строителния надзор/ и са отразени в съответния протокол 
обр.19. От окончателното плащане ще се приспадат всички суми за начислени на или дължими 
от Изпълнителя като неустойки, глоби или санкции, в случай че има такива. Окончателното 
плащане се извършва след подписване без забележки на Протокол за установяване годността за 
ползване на строежа  – Приложение № 16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба №3/2003г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството, в срок до 30 календарни дни след получаване 
на средствата от МОСВ - ПУДООС, или в срок по изключение – съгласно т.4.3 по-долу от 
настоящата алинея.  
 а). Възложителят  може да заплати до 2 % от предложената цена, лв. без ДДС, за 
строително-монтажните работи, като непредвидени разходи за СМР, и включени в ценовата 
оферта на Изпълнителя, при изпълнение на договора, след доказаната им необходимост и 
направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им, при реда и 
условията на този договор и на предварително обявените условия на поръчката за разходването, 
съгласуването и верифициране на непредвидените разходи!  
 
 Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите съгласно 
определението по чл.2, ал.10 от този договор. Сумата от изплатените непредвидени разходи, 
междинни и окончателно плащания, не може да е в по-голям размер от общата цена за 
изпълнение на договора по чл.2, ал.1 от този Договор. 
 

 б). Възложителят ще заплати на Изпълнителя само онези непредвидени разходи, които 
са с доказана и одобрена  необходимост от извършването им от страна на Възложител, авторски 
и строителен надзор, и след изменение на настоящия сключен договор при условията и по реда 
на чл. 116 от ЗОП. Допустими непредвидени разходи съгласно условията на настоящия договор 
и изискванията на Възложителя ще се доказват със следните документи:  

1. Писмо-обосновка от Изпълнителя, съгласувано от лицето, упражняващо строителен 
надзор, детайлно изясняващо обстоятелствата налагащи извършване на допълнителни 
(непредвидени) строително - монтажни дейности; 

2. Подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител), 
изготвена, подписана и подпечатана от Изпълнителя и съгласувана от лице упражняващо 
строителен надзор и Проектанта, упражняващ авторски надзор; 

3. Писмено становище от Проектанта, упражняващ авторски надзор, относно 
допустимостта и обосноваността за извършване на непредвидени разходи; 

4. Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка (вариационна заповед), 
заповедната книга на обекта, издадени от лице упражняващо строителен надзор; 

5. Всички придружаващи строителния процес актове и протоколи, удостоверяващи че са 
постигнати изискванията на проекта, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителство и според изискванията на ЗУТ, имащи пряко отношение 
към заявените и отговарящи на условието за допустимост за изпълнение непредвидени разходи; 

6. Протокол за установяване на действително извършени, безусловно приети и подлежащи 
на заплащане непредвидени разходи, изготвен от Изпълнителя и подписан от лице 
упражняващо строителен надзор, Проектанта, упражняващ авторски надзор и Възложителя 
или упълномощено от него лице(инвеститорски контрол). 
4.2. Сборът от стойностите на междинните и окончателното плащане, в т.ч. и непредвидените 
разходи, не може да надхвърля общата стойност на договора. 
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4.3. Срокът на всички плащания разписани в договора може да бъде удължен при възникнали 
обстоятелства,  съгласно чл.303а, ал.2 от Търговския закон.  
 (2) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банкови реквизити: 
Банка  .................................. 
BIC:.......................... 
IBAN: ..................................  
При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството. 
(3) При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна 
доказателствена стойност) за извършване на плащане по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да посочва в него, наименованието на проекта, както и номера и датата на настоящия 
договор. 
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да извърши директно плащане към подизпълнител при условията на чл.66, ал.7-11 от ЗОП.  
(5) Извън случаите на ал.4, 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. 
(6) Цената на договора по чл. 2, ал.1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите 
по чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 
(7) 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). 
 

V. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл.5. (1) 1Настоящият договор влиза в сила и произвежда действие след одобряване 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.6, ал.2, т.19, която влиза в сила от деня на 
подписване на договора. /чл.114 от ЗОП/. Изпълнението на дейностите по договора е от датата 
на влизането му в сила, до датата на изпълнение на всички поети от Страните по него  
задължения. 

(2) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор СМР започва да тече, 
считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво (приложение №  2а) – Приложение № 2а към чл.7, ал.3, 
т.2 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и 
приключва с подписването без забележки на Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба 
№3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

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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(3) Изпълнението по договора може да бъде временно спряно, ако възникнат непредвидени 
обстоятелства2 извън волята на страните по Договора, които възпрепятстват изпълнението или 
го правят трудно или рисковано. 

(4) Срокът за изпълнение за обекта, включен в предмета на настоящия договор, е в 
съответствие с Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и линейния 
календарен график (график за изпълнение) по чл.6, ал.2, т.19. Срокът за изпълнение на 
дейностите по СМР е до….. (словом) календарни дни, от датата на подписване на протокол за 
откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на обекта съгл. 
ал.2, до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, 
етап от него) без забележки – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 
2003 година. 

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

(6) Срокът по ал.4 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 по ал.4. 

(7) При никакви обстоятелства удължаването на сроковете за изпълнение на поръчката не 
е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително заплащане, или 
основание за увеличаване на цената по този договор, извън уговореното заплащане съгласно 
чл.2, ал.1 от този Договор. 

(8) За периода на спиране на изпълнението, плащания по договора не се дължат, освен в 
случаите на заплащане на дейности, изпълнени и приети по съответния ред преди периода на 
спирането. 

(9) 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.  

(10) Срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава с периода на спирането. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
Чл.6. (1) Изпълнителят има право:  

 1. Да получи уговореното съгласно този договор заплащане за изпълнените и приети 
СМР, при реда, условията и сроковете посочени в настоящият договор; 
 2. При частично изпълнение на договора, ако по-нататъшното му изпълнение се окаже 
невъзможно по причини независещи от Изпълнителя и Възложителя, да получи заплащане в 
размер, съответстващо само на изпълнената и приета част от работата; 
 3. Да иска и да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими документи, информация и 
данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора. 

2 „Непредвидено обстоятелство“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли 
да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но 
правят невъзможно изпълнението при договорените условия. 
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 4. Да иска от Възложителя, представител/-и на строителния и/или авторски надзор 
приемане на изпълнените работи по този договор; 
 5. Да замени  технически лица от екипа за изпълнение, само с писмено съгласие на 
Възложителя, като в  случай на замяна предложи лица с равностойни опит и умения или по-
добри специалисти в сравнение със заменените, при реда и условията на този договор. 
 

(2) Изпълнителят се задължава: 
1. Да организира, координира и изпълни строително-монтажните работи на обекта в 

съответствие с изискванията на Възложителя – одобрената проектна документация, 
Техническата спецификация и условията по поръчката; 

2. Да обезпечи необходимите за текущата му работа финансови, материални ресурси, 
машини и съоръжения, за цялостното изпълнение на СМР по настоящия договор. При 
извършване на СМР да влага само фабрично нови и неупотребявани материали и изделия, 
отговарящи на необходимите стандарти и минималните изисквания към тях в одобрения 
технически инвестиционен проект, и придружени с необходимите сертификати за качество. 
Изпълнителят носи отговорност, ако вложените строителни материали и изделия не са с 
нужното качество; 

3. Да осигури специалисти и квалифицирана работна ръка, необходими за качественото и 
в срок изпълнение предмета на договора, както и да назначи технически ръководител на обекта 
със съответната професионална подготовка, чрез който ще се осъществява сътрудничеството с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и надзорните органи. Работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са 
длъжни спазват правилата за безопасност на труда; 

4. Във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби 
на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за 
всички опасности или щети по изпълнение на работите или доставените материали, изделия и 
оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора, определен в раздел 
V на същия; 

5. Да не спира и/или препятства нормалната експлоатация на съседни имоти, 
прилежащата тротоарна площ и движението на транспортни средства до строежа; 

6. Да си организира и обезпечи ползването на вода, електричество и тротоарно право 
(околно пространство) за строителните нужди на строежа; 

7. Да съхранява на обекта Заповедна книга на строежа, в която се вписват всички факти и 
обстоятелства, възникващи по време на строежа. Заповедната книга и екзекутивната 
документация се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Да води пълно досие на обекта (протоколи и 
актове по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и 
при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства при 
взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп 
до обекта и цялата документация; 

8. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за 
приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия инвеститорски контрол на обекта 
всички документи, съставени по време на строителството; 

9. Да предаде извършените СМР за строежа с Констативен акт обр. № 15/приемо-
предавателен протокол и съдейства за получаване на удостоверение за ползване /когато е 
необходимо/. При подписване на Констативен акт образец № 15/приемателно-предавателен 
протокол да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателна рекапитулация за стойността на 
действително изпълненото строителство; 

10. Да изпълни строително-монтажните работи по договора чрез техническите лица и 
специалисти, посочени в офертата си, или заменени по съответния ред, в приложимите случаи. 
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Промени на техническите лица могат да се извършват единствено след изричното писмено 
одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При промени ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури 
технически лица или специалисти, отговарящи и покриващи минималните изисквания, посочени 
в обявлението и 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 цената за изпълнение на този 
договор; 

11. 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, или съответно разпореждане 
от негова страна; 

12. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този договор. Да 
спазва указанията и да изпълнява задълженията си, предвидени в договора по отношение на 
строителния надзор; 

13. Да организира отстраняването на всички появили се по време на строителството 
проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други 
заинтересовани страни; 

14. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
договора, и да не я разпрострянва пред други лица и страни, ако това не му е изрично позволено, 
за съответните случаи; 

15. Да спазва и прилага при изпълнение на договора законодателството по управление на 
отпадъците и опазване на околната среда, като съблюдава правилата, нормите и плана за 
управление на генерираните строителни отпадъци на обекта( в случай, че такъв е наличен), като 
за целта съгласува с отговорните ведомства местата за депониране на строителни отпадъци, 
земни маси и др. такива, и да ги извозва за своя сметка, в рамките на цената по договора; 

16. Да води подробна, точна и редовна счетоводна, техническа и друга отчетна 
документация за извършените разходи по настоящия договор, в съответствие с изискванията на 
действащото законодателство, която да подлежи на точно идентифициране и проверка; 

17. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за 
съдържанието им; 

18. Да осигурява достъп до обекта на съответните контролни органи, на представителите 
на Възложителя и лицата осъществяващи строителния и авторски надзор; 

19. Да изготви актуален линеен график за изпълнение на строителството в срок от 10 
/десет/ дни след сключване на настоящия договор. Графика се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

20. Да подпомага Възложителя при получаване от последния на разрешения, одобрения, 
съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
на настоящия договор; 

21. Да подпомага Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор при 
изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография 
и кадастър в изпълнение на разпоредбата на чл. 54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър; 

22. Да постави за своя сметка информационна табела по смисъла на чл.157 ал.7, 
изречение последно от ЗУТ, съгласувана преди това с Възложителя във връзка с чл.13 от 
Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
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23. По време на строителството да извърши за своя сметка всички работи по 
отстраняване на допуснати от него грешки или коригиране на недобре извършени работи, 
констатирани от Възложителя или Строителния надзор, както и да отстранява всички появили 
се дефекти през гаранционния срок, констатирани Възложителя след неговото писмено 
уведомление; 

24. Да възстанови нарушените от него при изпълнение предмета на договора улични, 
пътни и тротоарни настилки, съгласно одобрени от Възложителя детайли; 

25. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 
установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви; 

26. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба 
№3/31.07.2003г на МРРБ, в т.ч. да присъства при ДПК, в случай че е приложимо; 

27. Да осигури за своя сметка от съответните инстанции документи, свързани с 
осъществяването или спирането на строително-монтажната дейност; 

28. Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, както извършва съответната 
организация на движение в прилежащите към обекта терени, улици, и пътища, при спазване 
нормативните изисквания които са относими в приложимите случаи(Наредба №3/16.08.2010г.) , 
а също така организира отстранява всички появили се по време на строителството проблеми, 
свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани 
страни; 

29. Да опазва геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно 
премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на 
знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на 
начина и срока за възстановяване на геодезичния знак; 

30. Да охранява и опазва строителния обект до приемането му от Възложителя, като 
полага грижата на добър стопанин за опазването му; 

31. Да изпълнява горепосочените и всички други свои задължения, установени в 
настоящия договор, с грижата на добър търговец. 
 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни СМР съгласно одобрения технически 
инвестиционен проект и строителните книжа, качествено и в договорения срок, при 
съобразяване с одобрения проект и спазване на техническата спецификация,  и действащата 
нормативна уредба, санитарните и противопожарни норми, изискванията по безопасни условия 
на труд(Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи), в т.ч. и на влязлото в 
сила разрешение за строеж;  
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта един комплект от техническите 
чертежи и да ги предоставя, при поискване от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР или проектантът, упражняващ АВТОРСКИ надзор, за нанасяне 
и заверка на поправки по време на изпълнението на обекта. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на 
строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта. 
(5) При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва 
изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и 
правилата по техническа безопасност, както и да взима необходимите мерки за опазване на 
околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите площи 
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и околна среда, да осигури опазване на дървета и други съществуващи елементи на 
инфрактруктурата.  
(6) За срока на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни застраховка за 
„Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ, или 
еквивалентен документ, и сертификатите по ISO, и документа си за правоспособност(вписване в 
ЦПРС) за периода на изпълнението на договора, и други документи на лицата по ал.2, т.10(в 
приложимите случаи), през целия период на изпълнение на настоящия договор, като  в срок не 
по-кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на срока на валидност или действие на 
съответен документ, да предприеме мерки по подновяването им, като предостави копия от 
съответните подновени документи на Възложителя в срок до 5 дни от подновяването им. 
(7) 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.  
(8) 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.  
(9) 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. 
(10) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на 
процедурата за установяване годността за приемане на строежа, строителната площадка да бъде 
изчистена от строителни отпадъци, невложени строителни материали, механизация, а околното 
пространство - възстановено /приведено в проектния вид/. 
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При 
ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от 
Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за 
подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители. 
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е 
допуснал отклонения от изискванията на Възложителя или задължения, съгласно нормативните 
актове или условията по този договор. 
(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, 
свързани с изпълнение на предмета на този договор, поради която причина да иска изменение 
или допълнение към същия. С подписването на настоящия договор Изпълнителят 
препотвърждава декларираното от него в т.II.9 от Ценовото му предложение в офертата. 
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(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания или лабораторни изследвания, 
които са необходими съгласно Техническата спецификация, в хода на строителството, при 
неговото приключване или след това, като спазва срока на извършването и периодичността им 
съгласно нормативните изисквания. Разходите за изпитванията или изследванията са за сметка 
на Изпълнителя и са включени в цената за изпълнение на договора. 
 
(15) Възложителят има право да изиска от Изпълнителя да извърши допълнителни изпитвания 
или лабораторни изследвания, които не са предвидени в условията на поръчката, за да се 
провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания. 
Разходите за тези допълнителни изпитвания и изследвания са за сметка на Изпълнителя. 

 
(16) Всички санкции, наложени от общински и/ли държавни органи, във връзка със 
изпълняваното по този договор строителството по вина на Изпълнителя, са за негова сметка. 
Всички имуществени и/или материални вреди/щети, нанесени на трети лица, публично или 
частно имущество, при изпълнение на строителството по този договор, по вина на Изпълнителя, 
се заплащат или възстановяват от Изпълнителя. Изпълнителят носи и регресивна отговорност 
спрямо Възложителя, ако последният е заплатил обезщетение или е възстановил със собствени 
средства, такива вреди, но по отношение същите се установи по безспорен начин, в т.ч. и чрез 
акт на компетентен орган или постановен от съд, с влязло в сила съдебно решение, че те не са по 
вина на Възложителя, а са следствие от действие или бездействие на Изпълнителя или негови 
подизпълнители, при изпълнение задълженията му по този договор. 
 
(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] се задължава[т] да спазва[т] всички 
приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, 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. 
(18) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, изделия, строителна техника и други материални активи, 
намиращи се на строителната площадка и имащи пряко отношение с изпълнението, 
независимо чия собственост са тези активи, се носи от Изпълнителя, от момента на 
предаването на строителната площадка за изпълнение на СМР, до момента на предаване 
на обекта с Акт. Обр.15. 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ3 
(19) 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. 
(20) 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. 
(21) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на клаузите 
и настоящия Договор като цяло, е на Изпълнителя. 
(22) 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 

3Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е 
предвидил използването на подизпълнители 
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на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за 
изпълнение. 
(23) 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. 
 

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи професионално и качествено изпълнение на дейностите, договорени с 
настоящия договор, в срока и при условията, заложени в него; 

      2. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора; 
3. Да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства 

работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност; 
4. Да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение; 
5. Да откаже да приеме работата и да заплати част или цялата цена за изпълнение на 

договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с 
недостатъци; 

6. При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването на същите, а в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да 
откаже да приеме изпълнението; 

7. Да дава указания, които са задължителни за Изпълнителя, освен ако не са в 
нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до 
съществено отклонение от поръчката; 

8. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за съответствие и декларации за 
произхода на материалите, влагани в строителството на обекта; 

  9. Да изисква за сметка на Изпълнителя да извърши изпитвания, в т.ч. и в лицензирани 
лаборатории за съответствие на качеството на влаганите материали, по време и след 
приключване на строителството; 
        10. Да проверява изпълнението на настоящия договор, като не пречи на оперативната 
работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 11. Своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в 
гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор; 
         12. 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 каквито и да било физически лица 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; 

 13. Да приеме изпълнението в случай, че то съответства на уговорените условия; 
 14. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочени от него подизпълнители, в случай, или когато ще ползва такива; 
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 15. При условие, че не бъде осигурено финансиране или бъде осигурено частично такова, 
или осигуряването на първоначално предоставеното финансиране бъде отменено или 
прекратено от финансиращата страна ПУДООС, Възложителят има право да не възлага за 
изпълнение настоящия договор или част от него, или да прекрати изпълнението му, в т.ч. и по-
нататъшното му изпълнение в случай че вече е започнало, и съответно да не дължи на 
Изпълнителя неустойки, обезщетения и др.; 
 16. Да освобождава или усвоява, в зависимост от случая, гаранцията за изпълнение на 
Изпълнителя, да предявява иск по застрахователно събитие и покриване на щети от 
застраховетелна полица на Изпълнителя при условията и ред на настоящия договор и съгласно 
действащото законодателство. 
 
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен: 

1. Да заплати на Изпълнителя стойността на извършената от него работа, при  реда и при 
условията на настоящия договор; 

2. 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, и/ли зависи от него; 

3. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с Протокол обр. № 2а към чл. 
7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа и да осигури свободен достъп до обекта, съгласно одобрения от него график; 

4. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще изпълняват надзорни контролни 
функции на обекта; 

5. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходимата изходна информация за 
точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи;  

6. Да осигури периодичен инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор при 
изпълнение на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация съгласно ЗУТ; 

7. Да назначи комисия за приемане на извършените СМР в срок до пет дни след 
получаване на покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изпълнението; 

8.  В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от Изпълнителя  в 
договорените срокове, вид, количество и качество, да приеме изпълнените работи чрез 
определени свои представители и в присъствието на строителния и авторски надзор; 

9. Да приеме предложена от Изпълнителя смяна на техническо лице от екипа за 
изпълнение, в случай че са представени и одобрени от Възложителя документи, 
удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на 
предложения за замяна; 

10. Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
реда и условията по настоящия договор. 
 

VІIІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.  
ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. 

Чл.8. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване 
и приемане на строителната площадка, и изпълнените строително-монтажните работи, както и 
такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за 
предаване и приемане на изпълнените строително-монтажните работи и други, се документират 
и оформят от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, приложимата нормативна 

СМР Канализация и водопровод-кв Лозенец, гр. Белене, ПУДООС, 2019  Стр. 15 от  23                                                                                                               



     
                                ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

уредба и условията и реда на настоящия договор, както и документи съгласно указанията на 
финансиращия орган ПУДООС и/ли Възложителя, доказващи количественото и качествено 
изпълнение и окончателното приемане на дадения вид дейност.  
(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, 
и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, 
спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор. 
(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други 
документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с 
проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, 
огледи и измервания на място. 
(4) За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересуваната друга 
страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни, като срокът 
следва да е 7 (седем) календарни дни.  
(5) Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата 
срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът 
и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, 
или от упълномощено от него длъжностно лице. Липсата на подпис на поканената, но неявила 
се страна не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен. 
(6) При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалният ход на 
изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да приеме изпълненото. За тези 
недостатъци се съставят протоколи в които се договарят сроковете, в които следва да бъдат 
отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и 
инсталационни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци 
по време на гаранционния срок. 
(8) С подписването на настоящия договор страните уговарят размерът на гаранционните срокове 
за видовете строително монтажни работи да е в размер съгласно минималните изисквания на 
чл.20 ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, за съответния вид в посочената Наредба. 
(9) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. 
(10) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в указан от Възложителя срок 
скритите дефекти появили се в гаранционните срокове, за съответните видове изпълнени работи 
на обекта. 
(11) Изпълнителят се задължава в 7 дневен срок от уведомяването му от Възложителя, че са 
започнали да текат гаранционните срокове(по смисъла на алинея 9), да представи оригинал на 
гаранция в размер на 2,5 % от сумата на всички извършени плащания по този договор без ДДС, 
която да обезпечава отговорността му за изпълнените строителни и монтажни работи, до 
изтичане на съответния най-дълъг гаранционен срок за обекта. 
 
(12) Възложителят има право да усвои или да се удовлетвори от гаранцията по ал.11 при 
условие, че в сроковете по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, 
Изпълнителят бездейства, не предприема мерки или неоснователно откаже да отстрани 
констатиран/-и дефект или дефекти на строителния обект, при спазване реда и условията на 
ал.16 и ал.17 по-долу. 
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(13) Гаранцията по ал.11 се освобождава в 30 дневен срок след изтичането на най-дългия 
гаранционен срок за обекта, или след получаване на писмено искане от Изпълнителя при 
Възложителя за връщането ѝ, след изтичане на най-дългия гаранционен срок. 
 
(14) Гаранцията по ал.11 може да бъде представена под формата на неолихвяем паричен 
депозит внесен по сметка на Община Белене: IBAN: BG61 STSA 9300 3359 454700; BIC: STSA 
BGSF, при: „Банка ДСК” ЕАД – клон Белене, като безусловна, неотменяема и неделима 
банкова гаранция (по образец на банката-издател) в полза на Община Белене със срок на 
валидност не по-малко от 30 дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок за обекта, или 
застраховка – отговаряща на условията на застраховката по чл.3, ал.1, т.3 и  ал.2, за същия срок 
на валидност като банковата гаранция по настоящата алинея. Върху гаранцията не се дължат 
лихви за уговорения престой у Възложителя. 
 
(15) Всички дефекти по съответните видове изпълнени работи на обекта, възникнали преди края 
на гаранционните срокове се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на 
Възложителя, Изпълнителя и строителния надзор. При неявяване на изпълнителя или 
строителния надзор, след писмена покана в срок до 24 часа след определения в поканата срок, 
протоколът се подписва от явилите се страни. Неявилите се страни се заместват от орган, издал 
Разрешението за строеж или упълномощено от него длъжностно лице. 
 
 (16) За появилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява 
Изпълнителя, като му представя протокола по ал. 6 и му посочва подходящ срок за 
поправянето им. В срок до 10 дни след уведомяването, Изпълнителят, съгласувано с 
Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния 
технологично необходим срок. 
 
(17) Ако Изпълнителят не започне работа по отстраняване на дефектите в дадения от 
Възложителя срок по ал. 16, Възложителят може да предприеме мерки и да ги отстрани сам, или 
като ангажира друго физическо или юридическо лице, за сметка на Изпълнителя, като за тази 
цел се удовлетвори за нужните средства от гаранцията по ал.11, или направи разход със свои 
средства - в случай че стойността за отстраняване на дефектите надвишават стойността на 
гаранцията по ал.11. В този случай, Изпълнителят дължи освен възстановяване на разноските 
направени от Възложителя по отстраняване на дефекта, за сумата с която надвишават 
стойността на гаранцията по ал.11, а също така и неустойка поради недобросъвестното си 
поведение по непредприемане на действия/виновно бездействие/ по отстраняването им в размер 
на 2% от стойността на некачествено изпълнените от Изпълнителя дефектирали работи, обект на 
отстраняване по тази алинея. Изпълнителя има и задължение да възстанови частично или 
напълно стойността на гаранцията по ал.11 до уговорения размер, когато Възложителя се е 
удовлетворил от нея по съответния ред, и когато след отстраняване на дефектите по смисъла на 
настоящата алинея, остава още време до изтичане на гаранционните срокове на обекта. 
 

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 
Чл.9.(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, и които не са могли да бъдат предвидени при полагане на 
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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: 

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. 

(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 или съответна част от него. 

(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 форсмажорното събитие/непредвиденото 
обстоятелство. 

(7) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол.  
(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, то тя не може да се позовава 
на него, за периода на забава преди настъпването му. 
 

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 
 

Чл.10. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,01% (нула цяло нула и едно на сто) от 
стойността на неизпълненото, за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от същото. 
 (2) Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото да търси 
обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и 
непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат предвидени при 
пораждане на задължението. Но ако неизправната страна е била недобросъвестна4, тя отговаря 
за всички преки и непосредствени вреди. 

4 По смисъла на този договор  „недобростъвестност“ означава умисъл или груба небрежност. 
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 (3) При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка на изправната в размер на 2% (две на сто)от стойността за 
изпълнение на Договора без ДДС. 
 (4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа  в срок от 10 дни от дата на откриване 
на строителната площадка, или ако неизпълни и/или наруши задължение, произтичащо от този 
договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи внесената гаранция за 
изпълнение като неустойка. Тази разпоредба не се прилага в случай, че изпълнението не е 
започнало поради вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непредвидени обстоятелства. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и 
подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на предаване на строителната 
площадка, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и 
щети, възникнали при или по повод изпълнение на работи по строежа или при части от тях 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява по реда на този договор. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при претенции за щети или смърт, 
загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от 
строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение 
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(7) Неустойките и другите вземания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора могат да се 
приспадат (прихващат) от дължимите плащания по същия. 

(8) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати съответното дължимото плащане в 
договорения срок, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен възнаграждението и неустойка в размер 
на 0,5% (нула цяло и пет на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от 
размера на дължимото плащане. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойките по предходните членове в срок от 5 (пет) 
работни дни след получаване на писмено искане за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(10) При пълно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият връща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички налични изплатени до момента суми(ако има такива), както и 
допълнителна неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на целия договор. 

(11) В случаите, в които забавата или другата форма на неизпълнение се дължи на 
действия или бездействия, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи 
неустойките по предходните членове и има право да получи възнаграждение и плащане за 
извършената и приета до момента на съответното неизпълнение работа. 

 
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ. 

 
Чл.11. (1) Действието на този договор се прекратява: 
1. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 
5. с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни 
своите задължения; 

6. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не разполага с необходимата професионална 
правоспособност за изпълнение на възложените му СМР; 

(2) Договорът може да бъде прекратен, извън хипотезите на ал.1: 
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1. всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след 
изтичане на тримесечен срок от датата на сключването му, в хипотезата на чл.114, предл. второ 
от ЗОП. В този случай, Възложителят не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения или др. 

2. по реда на 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 този 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.   

3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дължи каквато и да е 

неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД 
когато: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работите, които са му възложени в срок от 15 
(петнадесет) работни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр. № 2а към чл. 7, ал. 3, 
т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, 
при условия, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят 
незапочването на работите; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато за него бъде 
открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 

(4) Към момента на разваляне на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
преустанови по- нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването 
на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, 
изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора по общия ред когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 

1. Системно не изпълнява задълженията си по договора; 
2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, поисканото съдействие при 

подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството. 
(6) В случаите на прекратяване или разваляне на договора съгласно предходните 

хипотези, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплащане на реално изпълнените 
и приети по установения ред работи. 

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 

Чл.12.(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 
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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. 

 
ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ. СПОРОВЕ, ИЗМЕНЕНИЕ. ЛИЧНИ ДАННИ 

 
Чл.13. (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 и действащото 
законодателство. 

(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) 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. 

(4) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на 
поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в 
дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да 
отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно 
действащото законодателство, регламентиращо тези отношения. 

(5) 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. 

(6) 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: …………………………………………. 
(7) За дата на уведомлението се счита: 
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.  
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(8) 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. 

(9) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са 
длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, 
надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени. 

(10) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или 
целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на 
колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния 
регистър. 

(11) 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. 

(12) 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. 

(13) 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. 

(14) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че дава съгласие 
и доброволно 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). 

(15) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото 
законодателство. 

Чл.14. 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 и условия. 

 
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; 
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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: 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ           „…………” …….., ….………… 
 
 
 

КМЕТ: __________________                ……………………:____________________ 

          /Милен Дулев /                                                              /……………………………………/ 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _________________ 

                                          /Мая Терзиева/ 
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