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Проект! 

 
ДОГОВОР  

 

№ ……………………….2017 година 

 

Днес, ……………… 2017  година, в град Враца, между: 

 

1. ОБЩИНА ВРАЦА, БУЛСТАТ 000193115, със седалище и адрес на 

управление: гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6, представлявана от КАЛИН 

КАМЕНОВ, кмет на Община Враца и ПЕТЪР ПЕТРОВ, гл. счетоводител, наричана по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

2. ..................................................., ЕИК: ............................, със седалище и адрес на 

управление: ..........................................., представлявано от 

..............................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна,  

които на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки сключиха 

настоящия договор за следното:   

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

строително-монтажни работи на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт, 

Основен ремонт и изграждане на обекти от общинската инфраструктура в 

населените места на община Враца по две обособени позиции”, за изпълнение на 

Обособена позиция № ...... – „.................“ в съответствие с приети: Техническа 

спецификация, Техническо и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, явяващи се 

неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 2. Количеството, обемът и видове ремонтни дейности следва да се изпълнят 

съгласно документацията за обществена поръчка, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от договора. 

Строително-монтажните работи ще се осъществят със средства, материали и 

съответната квалифицирана работна ръка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 

отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество. 

Чл. 3. Отделните дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, които 

ще извърши ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са конкретизирани по вид, обем и цена, в отделните 

части на подлежащите на извършване дейности по СМР в представеното от него 

техническо и ценово предложение.  

 

ІІ. СРОКОВЕ  

Чл. 4. (1) Срокът на договора се определя на: 

1. Срокът за завършване на СМР на обекта е в съответствие с График за 

изпълнение на СМР и се определя на ..... (.......) календарни дни, и започва да тече след 

подписване на договора за строителство. 

2. Срокът за отстраняване на дефекти по изпълнените СМР констатирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има такива, се определя на 30 (тридесет) календарни дни, и 

започва да тече от датата на уведомяването. 

 (2) В случай на възникване на неблагоприятни атмосферни условия (прилага се 

сведение на Националния метеорологичен институт), възпрепятстващи изпълнението 

на поръчката, при спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 

орган,  както и по обективни причини (при липса на финансиране), за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по горната алинея се удължава съответно с 

периода на спирането след подписване на двустранен протокол. 
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ІII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. За изпълнението на строително-монтажните работи по настоящия договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на   

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

(……………..………………) с включен ДДС. Посочената цена е крайна и не подлежи 

на предоговаряне.  

Чл. 6. (1) Посоченото в чл. 5. възнаграждение ще бъде заплатено на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, след окончателно завършване на строително-монтажни 

работи, по следната посочена от него банкова сметка:  

IBAN: ………............. 

BIC: ………................ 

Банка: .........................  

 (2) Плащането се извършва след представен протокол – обр. № 19, за 

действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР по 

одобрени цени, подписани от страните и оригинална фактура за окончателната 

стойност на дължимата сума. От плащането се приспадат всички суми за неизвършени 

СМР и начислени неустойки, в случай че има такива, което ще се изплати в срок до 30 

(тридесет) календарни дни. 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи. 

(4) Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална 

фактура. 

(5) В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи 

на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., 

съответното плащане се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след отстраняване 

на несъответствията. 

(6) Финансирането на договора: 

 1. Обособена позиция №1 –Бюджет на Община Враца за 2017 година. 

 2. Обособена позиция №2 – ОП Социални дейности, СУ „Никола Войводов“. 

Чл. 7. Посочените количества на видове СМР се доказват двустранно в процеса на 

изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези 

видове работи, които са приети от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни 

работи и след одобряването им от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 8. (1) Промяната във видовете и количествата СМР се извършва само в 

размера на договорената стойност по чл. 5. За целта се съставя протокол, подписан от 

упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Разпоредбата на ал.1 е съотносима и спрямо допълнително възникнали видове 

работи. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени видовете строително-монтажни 

дейности, когато са: в напълно завършен вид и размери, съответстващи на 

обществената поръчка, на всички нормативни разпоредби и удовлетворяват всички 

изисквания на настоящия договор, след съставяне и подписване на Протокол от 

комисията, определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на извършената работа от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протоколът се подписва от комисията и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (упълномощен/и негов представител) има право да 

проверява изпълнението на този договор по всяко време относно качеството на 

видовете ремонтни дейности, влаганите материали, спазване правилата за безопасна 
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работа и да проверява годността и безопасността на съоръженията, по начин, 

незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11. При констатиране на некачествено изпълнени работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да изисква същите да бъдат отстранени или поправени. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на недостатъци, които не е 

открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е 

констатирал в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да 

поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: 

- смърт или злополука на работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на трето лице; 

- загуба или нанесена повреда на каквото и да е имущество в следствие 

изпълнението предмета на договора през времетраенето на строително-монтажните 

дейности. В тази връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата или да 

възстанови паричната равностойност на загубата. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор 

възнаграждение; 

2. да осигури периодичен контрол, при извършване на СМР на обектите. 

3. да участва със свой представител при приемане извършената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, чрез подписване на посочения в чл. 9 протокол.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да извърши възложената му работа добросъвестно, качествено и в срок, 

съгласно поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

2. при изпълнение на възложените му работи да спазва технологията и да 

изразходва материалите, посочени в направените от него Техническо и Ценово 

предложение при участието му във възлагането на обществената поръчка,  

представляващи неразделна част от договора. 

3. да спазва всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и 

правила за безопасност на труда и да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта; 

4. да уведомява периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на 

отделните видове ремонтни работи, като осигури възможност на упълномощените 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху изпълнението на 

възложената работа. 

5. да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на 

обекта, както и дефекти, появили се в оферираните от него гаранционни срокове. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря и не поема гаранции за извършената работа, в случай че 

по нея се появят механични повреди, разкъсвания, възникнали в следствие от монтаж 

на различни съоръжения или при форсмажорни обстоятелства. 

6. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 

допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от упълномощен представител  на 

Възложителя при извършване на СМР.. 

7. преди приемане на завършения обект от страна на Комисията, назначена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почисти и отстрани от обекта 

излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи. 

8. да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9. да спазва всички приложими правила и изисквания за строителство, за 

съответствие на строителните материали, както и приложимите правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 
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и трудово право съгласно списъка на конвенциите в социалната област и в областта на 

околната среда, представляващ приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

10. да се яви в три дневен срок от писменото уведомяване от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за появили се дефекти по обекта в гаранционния срок и заедно да 

установят недостатъците, чрез съставяне на констативен протокол. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

обектите, предмет на този договор, поради която причина да иска подписването на 

допълнително споразумение към същия. 

12. Рискът от евентуални повреди и липси на строителни материали се носи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнените 

СМР. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задлъжава да следи и докладва за нередности при 

изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, 

заедно с дължимите лихви. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задлъжава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за 

тяхното отстраняване. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прилага към всеки от 

разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна 

доказателствена стойност)/ документ, удостоверяващ начина на образуване на общата 

стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочените от нето 

еденични цени и количества. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на 

работниците и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на 

обектите съгласно действащите норми. 

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи всичко необходимо по време 

на строителството за недопускане на повреди или разрушение на инженерната 

инфраструктура в и извън границите на обектите при осъществяване на действия по 

изпълнение на договора. 

(2) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини щети по предходната 

алинея, то възстановяването им е за негова сметка. 

Чл. 21. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да 

ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи 

заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно 

действащите разпоредби в Република България. 

 

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл. 22. (1) Гаранционният срок, приет с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е както 

следва:  ……………… (……………………) години. Гаранционният срок започва да 

тече от датата на последния протокол за изпълнените СМР. 

Гаранционният срок не може да е по-кратък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от 

Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти. 

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) работни дни от установяването 

им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен  да отстрани  за своя сметка всички появили се дефекти, 

в срок до 30 (тридесет) календарни дни, като срока започва да тече от датата на 

уведомяването.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се 

дефекти в гаранционния срок, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаването 
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на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 3 (три) 

работни дни след получаване на известието. 

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА. 

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на 

договора, в размер на  ……….. лева (……………….), представляваща 5 (пет) на сто от 

стойността по чл. 5. без включен ДДС.  

 (2) Гаранцията се представя под формата на: 

а. Парична сума, внесена по сметката на Община Враца; 

 б. Банкова гаранция.  В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва 

да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на 

валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

 в. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се 

лице 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 минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни 

преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на 

застраховката, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на 

договора при условията на настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок 

от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за 

поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ размер. 

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите 

по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли 

при него. 

(2) Гаранцията за изпълнение или част от нея не се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между 

страните във връзка с изпълнение/неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

въпросът е отнесен за решаване пред съответната юрисдикция. При решаване на спора 

в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да усвои гаранцията за изпълнение.  

(3) Ако спорът е решен в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията в срок до 30 дни от узнаване на съдебния акт, без да дължи 

лихви или неустойки.  

(4) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след изтичане на 1 

(един) месец от датата на изпълнение на договора освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. 

(5) В случай, че срока на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока за 

приключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на 

срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. 

 

VIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 25. Договорът се прекратява в следните случаи: 

1. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение на 

възложеното строителство и гаранционните срокове по раздел VІ. 

 2. по взаимно писмено съгласие между страните; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено 

предизвестие, в случай, че: 

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови 

задължения по договора; 

Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

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

задължения.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване 

на СМР, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от 

уговореното в този договор; 

2. извършва възложените работи с много ниско качество; 

3. влага некачествени или неподходящи материали; 

Чл. 27. При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи 

цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи. 

Чл. 28. При прекратявате на договора, договорените гаранции за успешно 

завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен 

протокол. 

Чл. 29. При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на 

започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 Чл. 30. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на 

непреодолима сила, продължила повече от 30 дни. Никоя от страните не може да се 

позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна 

за възникването й.  

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнението на договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на 

установяване на непреодолимата сила услуги.  

 

 

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 31. Страните по договора не могат да го изменят. 

Чл. 32. Изменение на договора се допуска по изключение: 

а) когато в резултат на неопределима сила и/или непредвидени обстоятелства се 

налага промяна в сроковете на договора. 

б) при наличие обстоятелства по чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

ХІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл. 33. В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% за всеки 

ден просрочие, но не повече от 20% от общата стойност на строителните работи, 

установена в чл.5 от договора.  
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Чл. 34. В случай че не извърши в срок възложеното му строителство, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от общата 

стойност на строителните работи, установена в чл. 5 от договора за всеки ден 

просрочие, но не повече от 20% от общата стойност на строителните работи, 

установена в чл.5. 

Чл. 35. При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката 

в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни 

документи. 

Чл. 36. В случай на забавяне с повече от 10 (десет) дни спрямо графика за СМР, 

без основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 5% от декларираните, но неизвършени СМР за всеки ден от 

престоя. 

 

ХІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 37. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва 

по силата на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 38. Неблагоприятни метеорологични условия се документират във връзка с 

искане за промяна на срока на договора с: Акт за установяване състоянието на строежа 

при спиране на строителството, подкрепен със Справка на Националния 

метеорологичен институт. След осъществяване на посочените действия, при започване 

на СМР се подписва Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на 

строителството. Срокът на договора при неблагоприятни метеорологични условия се 

изменя със срока на спиране на обекта с протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 39. (1) Промяна във видовете и количества СМР се извършва само при 

следните условия и  ред: 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за корекция на КСС, корекционна сметка 

и други необходими доказателствени документи (фотоматериали, анализи на единични 

цени, копие от заповеди, екзекутиви и др.), които се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при условията регламентирани в ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството. 

Чл. 40. Неразделна част от този договор са техническото предложение и ценовото 

предложине с всички приложения към тях, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

участието му в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят следните: адреси за 

кореспонденция, отговорни лица и банкови сметки, свързани с изпълнението на 

настоящия договор: 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА ВРАЦА ………………….. 

Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция: 

гр. Враца 3000 гр……… 

ул. „Стефанаки Савов” № 6 ул. …….. 

тел.: 092/624581 тел.: …… 

факс: 092/623061 факс: …… 

e-mail: obshtinavr@b-trust.org e-mail: ………………. 

Отговорно лице: Отговорно лице: 

Соня Манова, главен специалист 

„Административна, социална и общинска 

……………… 

mailto:obshtinavr@b-trust.org
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инфраструктура“ в Дирекция „Строителство 

и инфраструктура“ 

Банкова сметка, от която ще се извършват 

плащанията по договора: 

Банкова сметка, по която ще се извършват 

плащанията по договора: 

IBAN: BG46STSA93003106060900 IBAN: ……………. 

BIC: STSABGSF BIC: ……………….. 

Банка: ДСК ЕАД Банка: ……………….. 

 

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

 

XIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ/И 

(когато е приложимо, ако не се предвиждат подизпълнител/и, този раздел не се 

вписва в договора) 

Чл. 42. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата.  

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 44, ал. 1 и 

чл. 45.  

Чл. 43. (1) Подизпълнителят/ите трябва да отговаря/т на съответните критерии 

за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за него/тях да не 

са налице основания за отстраняване от процедурата.  

(2) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по ал. 1.  

Чл. 44. (1)  Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя.  

(2) Разплащанията по ал. 1 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.  

(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

(4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

Чл. 45. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 46. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договора за обществената поръчка се допуска по изключение, когато възникне 

необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:  

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване;  

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

Чл. 47. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от 3 (три) дни, копие от допълнителното 

споразумение и всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 

47.  

Чл. 48. Подизпълнителят/ите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  
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 Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 

1. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заедно с всички 

приложения към него. 

2. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заедно с всички приложения 

към него.  

3. Техническа спецификация. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – 

три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

КАЛИН КАМЕНОВ     ....................................... 

Кмет на Oбщина Враца     ...................................... 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

Гл. счетоводител    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

Мария Попова 

Зам.-кмет по УТС и ОП, Община Враца 

 

Румяна Маринова  

Директор  на Дирекция „финансово-счетоводна дейност”,  Община Враца 

 

Нина Калеева 

Директор на дирекция „Строителство и инфраструктура“, Община Враца 

 

Марио Милов 

Началник на отдел „Обществени поръчки“, Община Враца 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Ваня Могиланска 

Главен експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, Община Враца 

 


