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Проект! 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ...................... / ..................... 2019 година 

 

 

Днес, ........................... 2019  година, в град Враца, на основание чл. 112 от Закона за 

обществените поръчки и в изпълнение на Решение № ...................../…….2019 година на 

Кмета на Община Враца за определяне на изпълнител в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка, между: 

 

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

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

КАМЕНОВ, кмет на община Враца и ПЕТЪР ПЕТРОВ, главен счетоводител, наричана за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

и 

 

2. …………..…………….………….…, БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., със седалище и 

адрес на управление: ……………….., Район ……….., ж.к.………………………, ул. 

…………………. № …., представлявано от ……………… - Управител/Изпълнителен 

директор, от друга страна, наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

се сключи настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за следното:   

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

срещу заплащане дейностите, включени в обществена поръчка с предмет: Инженеринг – 

проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с 

основен ремонт на волейболна зала в спортен комплекс „Христо Ботев“ гр. Враца, по 

ПМС № 315/19.12.2018 г., съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, представляващи неразделна част от 

настоящия договор. 

(2) Предметът на договора обхваща следните дейности: 

1. Изработване на технически проект, в обхват и съдържание съгласно 

Техническата спецификация (Приложение № 1) и Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, включително съгласуване на проектите със 

съответните контролни органи в случаите, в които се изисква, придружен с КСС по 

приложимите части; 

2. Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), в съответствие с 

техническия проект, издадените строителни книжа, условията на договора и неговите 

приложения, и съгласно ЗУТ и всички нормативни изисквания на действащото 

законодателство.  

3. Упражняване на авторски надзор по време на реализацията на СМР на 

обекта. 

ІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

(2) Срокът за изпълнение на договора е съгласно Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), а именно: 
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1. Срокът за изготвяне на технически проект е ............. (словом ………………) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора и включва: изработване на 

техническия проект, придружен с Количествено-стойностна сметка (КСС) и предаването му 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с приемо-предавателен протокол.  

2. Срокът за изпълнение на предвидените в проекта СМР е ............ (словом 

…………….) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване 

на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа (Акт обр. 

2) по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа Акт Образец 15 без забележки.  

3. Авторският надзор се извършва през периода на изпълнение на строително – 

монтажни работи. 

(3) Място на изпълнение на обществената поръчка е гр. Враца, УПИ-III, кв. 234, 

Спортен комплекс „Христо Ботев“. 

(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 

както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 2, т. 2 

се спира след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при 

спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване 

състоянието на строежа при продължаване на строителството (Акт образец № 11), срокът 

по договора продължава да тече. 

ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. Настоящият договор се финансира с Допълнителен трансфер от 

Републиканския бюджет, съгласно чл. 1, т. 129 от Постановление на Министерски съвет 

(ПМС) № 315/19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. 

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4 (1) Общата цена за изпълнението на обществената поръчка по настоящия 

договор е в размер на ..................... лева (словом …………….........……………) без включен 

ДДС или ..................... лева (словом …………….........……………) с включен ДДС, която e 

формирана като сбор от:  

1. Цената за изготвяне на технически проект (по всички части съгласно 

приложената техническа спецификация) е в размер на ..................... лева (словом 

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

с включен ДДС. 

2. Цената за упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на 

СМР е в размер до ......... лева (словом …………….........……………) без включен ДДС или 

..................... лева (словом …………….........……………) с включен ДДС 

3. Цената за изпълнение на СМР е в размер на ..................... лева (словом 

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

с включен ДДС. 

(2) Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

работи. 
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(3) Цената по чл. 4, ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на договора и не 

подлежи на промяна, освен ако промяната не се изразява в намаляване на договорените 

цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за 

негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена. 

(5) Цените на отделните СМР, в изготвената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приетата от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностна сметка, са крайни и включват стойността на 

всички влагани материали, доставно-складови разходи, разходи за механизация, трудови 

разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Единичните цени на видовете работи по количествено-стойностната 

сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР.  

(6) Изменения в количеството на отделните видове строително–монтажни работи се 

допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това 

изменение.  

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага в рамките на договорената стойност и в срока 

на договора, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни видове работи, чието 

извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са 

могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор.  

Чл. 5 (1) Плащанията по договора ще се извършват по банков път, на посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, по следния начин:  

1. Цената за изготвяне на техническия проект ще бъде заплатена в срок до 30 

календарни дни след влязло в сила Разрешение за строеж и подписване на окончателен 

приемо-предавателен протокол между представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършена услуга и надлежно издадена данъчна фактура.  

2. Строителните работи ще бъдат заплатени както следва: 
а) Авансово плащане, в размер до 30 % (тридесет процента) от сумата по чл. 4, ал. 

1, т. 3 (за изпълнение на СМР), се заплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след 

представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална фактура, съдържаща 

задължителните реквизити по Закона за счетоводството и гаранция, която обезпечава 

авансово предоставените средства в пълен размер, представена под една от формите 

предвидени в чл. 111, ал. 5 и 6 от ЗОП. Гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените 

средства се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса, като авансът се 

счита за усвоен след подписване на протокол – Акт обр. № 15 за установяване годността за 

приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. Авансовото плащане ще се възстановява чрез 

удръжки от всички последващи плащания в размер на същия процент, какъвто е процентът 

на авансовото плащане. 

б) Междинни плащания за изпълнение на строително-монтажните работи се 

извършват след доказване на реално извършени видове работи в обем не по-малък от 50 % 

(петдесет процента) от предвидените в проекта, в срок до 30 (тридесет) календарни дни 

след представяне на протокол – образец № 19 за действително извършени и подлежащи на 

разплащане СМР в обем не по-малък от 50 % (петдесет процента) от предвидените в 

проекта и след представяне на фактура в оригинал. 

в) Окончателно плащане, което не може да бъде по-малко от 10% (десет процента) 

от общата стойност на СМР, предмет на договора, се заплаща в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни, след представяне на протокол – Акт обр. № 15 за установяване годността 

за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, Протокол за действително извършени и подлежащи 

на разплащане видове работи в обем не по-малък от 10% от предвидените в проекта и след 

представяне на фактура за дължимата сума. От окончателното плащане се приспадат 

всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива. 
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3. Цената за Авторският надзор по чл. 4, ал. 1, т. 2 ще бъде заплатена в срок до 30 

(тридесет) календарни дни, считано от датата на приключване на изпълнението на 

строителните работи по реализация на обекта, въз основа на оригинална данъчна фактура и 

Акт обр. № 15 без забележки.  

(3) Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане 

по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ................................... BIC: ...................................... IBAN: ..................................  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени в информацията по чл. 6, ал. 3 от настоящия договор в срок от 7 

(седем) работни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.  

(5) Във фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, задължително се посочва текст 

указващ вида на плащане и номера на договора. При липса на някои от изискуемите 

реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на плащането до 

представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай, срокът за 

извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на 

фактура, съответстваща на изискванията. 

(6) Всички плащания се извършат при спазване на разпоредбата на чл. 66, ал. 4 от 

ЗОП (когато е приложимо). 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заплащането: 

1. На некачествено изпълнени строително-монтажни работи до отстраняването на 

недостатъците и дефектите, ако са отстраними; 

2. На изпълнени строително-монтажни работи, за които не са представени 

изискващите се от нормативната уредба и от настоящия договор документи, вкл. за 

вложените материали и скритите работи, до тяхното представяне; 

3. На изпълнени строително-монтажни работи, допълнително възникнали по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

4. На некачествено изпълнени строително-монтажни работи, ако недостатъците не 

могат да бъдат отстранени; 

5. На некачествено изпълнени строително-монтажни работи, чиито дефекти са 

отстраними, но ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши предписаната от лицата извършващи 

строителен и авторски надзор, инвеститорски контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправка и/или 

не спази указания от тях начин за отстраняване на дефектите и/или определения срок за 

поправката. 

6. Ако строителната площадка не е почистена от строителни отпадъци и излишни 

земни маси – до почистването или има нарушени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и невъзстановени 

подземни комуникации – до възстановяването им. 

(2) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват в определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения 

срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или 

юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне разходите по тази 

алинея от каквото и да е дължимо плащане по настоящия договор или от гаранцията за 

изпълнение. 

Чл. 7. С разпоредбите на предходния член не се засягат правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

по чл. 265 от ЗЗД. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се 

осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица (или упълномощени 

консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации. 
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2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни и предаде възложената работа в срок и без 

отклонения от поръчката. 

3. Във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на 

изпълнението и да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранени или 

поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрения проект и нормативните 

документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Да изисква писмено допълването и/или коригирането на проекта (проектните 

разработки), в случай че бъдат върнати от одобряващите или съгласуващите органи - в 

съответствие с техните предписания. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща 

допълнително възнаграждение, а допълнителните срокове за изпълнение ще се уточнят от 

страните съобразно обема на работата. 

5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от частите 

по изпълнението на предмета на договора, в случаите когато същото е непълно или не 

съответства като съдържание или качество на Техническата спецификация или на договора. 

6. Да откаже получаването на проектната разработка в случай, че в нея има 

съществени недостатъци, които я правят негодна за използване и/или нейното коригиране е 

невъзможно или би я направила безполезна. 

7. Да откаже да приеме извършените СМР при установяване на отклонения от 

качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни материали, 

както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, 

сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора. 

8. Да спре временно изпълнението на настоящия договор, при настъпване на 

обстоятелства, които не е могъл да предвиди при подписването му и които са от значение за 

изпълнението на договора. 

9. При възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на 

същите, да изиска дефектите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително 

заплащане. 

10. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на 

подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи). 

11. Да удържа от дължимите плащания или да усвоява от гаранцията за изпълнение 

начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било 

физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в 

следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.   

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички изходни данни, налични 

документи, информация и разрешителни, необходими за изпълнение на договора; 

2. Да предостави достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка за времето, 

предвидено за изпълнение на СМР - предмет на настоящия договор, и за реализиране 

целите по договора;  

3. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава 

всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, които са от неговата 

компетенция, както и да проведе своевременно всички административни процедури, 

предшестващи и обезпечаващи строителството по настоящия договор; 

4. Да приеме извършената работа, съответстваща по вид, количество и качество на 

описаното в настоящия договор; 

5. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, чрез уведомително писмо, при 

установяване на появили се в гаранционния срок дефекти; 
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7. Преди започване на строителните работи по проекта, да сключи договор с 

регистрирано лице за изпълняване на строителен надзор и да определи лице, което да 

упражнява инвеститорски контрол по време на строителството; 

8. Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да извърши пълна 

документална проверка и проверка на място, за удостоверяване на извършеното на 

заявените за плащане дейности, съгласно настоящия договор. Проверката се осъществява от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за защита на личните 

данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство; 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да участва в процеса по съставяне на актовете по 

време на изпълнение, приключване и отчитане на строителството. 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на проектирането и 

упражняване на авторски надзор: 

1. Да извърши възложените му работи по проектиране и упражняване на авторски 

надзор качествено, в срок и с грижата на добър търговец, в обем и съдържание, в 

съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се стреми услугите 

да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност 

и почтеност. Проектирането да се съобрази и изработи в съответствие с действащите закони 

и нормативи в Република България. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за 

законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработения от него 

проект в техническа фаза. 

2. Да допълни и/или коригира техническия проект за своя сметка в съответствие с 

направените констатации от разглеждане от компетентните органи и лица, и 

съгласувателни процедури, включително оценка на съответствието;  

3. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникването на обективни 

причини, забавящи или правещи невъзможно изпълнението на работите, както и да изисква 

неговото съдействие или становище по възникнал проблем; 

4. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на проекта и изпълнението на 

възложените му дейности по проектирането и упражняване на авторски надзор, както и за 

допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7. Да изпълнява мерките и препоръките на отговорните институции и 

експлоатационни дружества; 

8. Да отстранява всички забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка; 

9. Да предаде, изработения в съответствие с посоченото в Техническата 

спецификация, технически проект. 

10. Да оказва необходимото съдействие при съгласуването и одобряването на 

проекта и подписването на актовете, които се съставят съгласно нормативните изисквания 

и да участва в приемателните комисии и/или при въвеждането на строежа в експлоатация. 

11. Да докладва и защитава приетите решения при разглеждането, съгласуването и 

одобряването им от компетентните лица, а при необходимост незабавно отстранява 

забележки от същите. 

12. Да отстрани в срокове, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и за собствена сметка 

допуснати грешки или пропуски, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

13. в случай, че определена процедура по съгласуване или одобряване на 

изработения проект или на негова част е необходимо да се повтори, поради пропуски, 

несъответствия и грешки, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да заплати таксите, свързани с 

тази процедура.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при упражняването на авторския надзор: 

1. Да следи за точното и правилно изпълнение на одобрения технически проект, 

разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове, имащи отношение към 
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предмета на поръчката и за промените или допълненията на проекта, предписани по 

узаконения нормативен ред от проектанта по време на строителството. 

2. Да подписва всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

3. Да извършва авторски надзор по време на строителството на обекта до съставяне и 

подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа. 

4. Да завери изготвената екзекутивна документация за действително извършените 

СМР на обекта. 

5. При отправена писмена или устна покана от УПРАЖНЯВАЩИЯ СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР, СТРОИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се яви на обекта в срок до 24 часа от 

получаването на поканата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да потвърди 

получаването на поканата чрез факс или по електронна поща. 

6. При всяко посещение на обекта да оглежда и установява състоянието му и да дава 

решения на възникналите проблеми, като информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналите 

проблеми и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. В случай, че даден проблем не 

може да бъде решен веднага  на място, поема задължението във възможно най-кратък срок 

да направи необходимите проучвания и да направи съответното решение. Всички 

констатации и решения се записват в заповедната книга на обекта. 

(3) Предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с авторското му право за точното 

спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в дневника на строежа и 

са задължителни за останалите участници в строителството. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за съответствието между отделните части по 

различните специалности на техническия проект. 

Чл. 11. При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни възложената му работа качествено и точно, без недостатъци, в 

договорения срок, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Да изпълни предвидените СМР добросъвестно и професионално, в съответствие с 

всички нормативно установени изисквания на строителните, техническите и 

технологичните правила и нормативи за съответните дейности, влязлото в сила разрешение 

за строеж, одобрения проект, Техническата спецификация и приложенията към нея, 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и клаузите на този договор. 

3. Да осигурява и влага в строителството висококачествени материали и строителни 

продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-

02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за  условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България, Техническата спецификация и одобрения Технически  

проект. Материалите се доставят с декларации, съгласно Наредба № РД-02- 20-1 от 5 

февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България. 

4. Да опазва имуществото в и около обекта, както и да не допуска разрушаване на 

инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда, 

улици, тротоари и т.н. За вреди, причинени на публично или частно имущество на трети 

лица при или по повод СМР, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включително 

вреди на причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива. 

5. Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, на основание Наредба № 

2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по опазването на 

околната среда, съгласно Закона за опазване на околната среда. 

6. Да открива за своя сметка, по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички работи, които са 

закрити, без да е съставен акт обр. 12.  

7. Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи 

изпълнението и да съхранява цялата строителна документация на обекта през целия срок за 

изпълнение на договора в съответствие с нормативните изисквания на достъпно място, и 

архивирана по начин, който улеснява проверките от компетентните органи. 
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8. Да спазва удостоверените в Заповедната книга на обекта становища и заповеди на 

лицето, упражняващо строителен надзор, авторския надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9. Да съставя и заверява екзекутивните чертежи, които трябва да съхранява на обекта 

и да предоставя на контролните органи Заповедната книга и строителните книжа, съставени 

при изпълнение на СМР по договора. 

10. Да осигури за своя сметка вземането и изпитването на представителни 

лабораторни проби във всички случаи, когато това е предвидено в нормативните актове или 

в Заповедната книга на обекта или водените дневници от лицето, упражняващо строителния 

надзор. 

11. Да извърши допълнителни проби на изпълнените СМР, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

и/или лицето, упражняващо строителния надзор поискат това, поради съмнение за 

качеството им. Тези проби са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато покажат отклонение от 

необходимото качество, и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато покажат пълно 

съответствие. 

12. Да допуска на строителната площадка представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

консултанта, осъществяващ строителен надзор и на проектанта, извършващ авторски 

надзор. 

13. Да събира и извозва редовно земни маси и строителните отпадъци на Депо за 

неопасни отпадъци – Враца и да заплати съответните такси. 

14. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението 

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

задълженията му по настоящия договор. 

15. Да осигури своевременно достатъчен брой изпълнителски персонал със 

съответстващи на предмета на поръчката и видовете СМР квалификация и опит, 

гарантиращи качественото изпълнение на СМР. 

16. Да осигури ежедневно техническо ръководство при извършване на СМР, от 

технически компетентни лица, за целия период на изпълнение на договора. 

17. за всички видове работи, подлежащи на закриване, да уведомява своевременно 

лицата извършващи строителен и авторски надзор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицата 

упражняващи инвеститорски контрол, като осигури възможност за тяхното приемане и 

разрешаване на закриването, като приемането се отразява в съставените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и двустранно подписани актове и протоколи за видове работи подлежащи 

на закриване. 

18. Да осигури необходимите за извършването на работите – строително оборудване, 

материали и механизация. 

19. Да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други 

отпадъци на пътя и териториите, намиращи се в страни от строителната площадка и 

използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изпълнение на поръчката, 

включително измиването им с вода. 

20. Да уведомява писмено своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има 

опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството. 

21. Разходите по време на строителството за консумация на електроенергия, вода и 

други консумативи, необходими за изпълнение на СМР да са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

22. Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на 

работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият носи 

имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни 

действия или бездействия и регресна отговорност към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният 

заплати обезщетение за такива вреди. 

23. Да осигури охрана на обекта, да се снабди с разрешителни за работа и престой на 

автотранспорт и механизация в зоната на обекта, да обезопаси и сигнализира строителната 

площадка, да извозва за своя сметка всички строителни отпадъци до депо, посочено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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24. Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, 

необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-

монтажни работи. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета на 

договора. 

2. Да иска предоставяне на информация и данни, необходими за точното и 

качествено изпълнение на предмета на договора. 

3. Да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно условията 

на настоящия договор. 

4. Да получи своевременно информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили промени в 

условията на дейностите, предмет на поръчката. 

5. При частично изпълнение на възложената задача и ако по-нататъшното 

изпълнение на задачата се окаже невъзможно по причини, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да получи възнаграждение в размер, съответстващ на изпълнената част 

от работата. 

6. Да иска приемане на извършената работа, при пълно, точно и навременно 

изпълнение на задълженията си. 

7. Да иска замяната на експерт с такъв, с еквивалентна или по-висока квалификация 

и професионален опит, само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

следните случаи: 

а) Смърт на лицето; 

б) Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнението на функциите по договора; 

в) Прекратяване на правоотношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответното лице. 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ГАРАНЦИЯ ЗА 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА АВАНСА 

 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет 

процента) от стойността на Договора без ДДС или сумата от …………… (…………) лева – 

Приложение № 4, неразделна част от договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 

Договора към датата на сключването му.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира авансовото плащане по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“ от 

настоящия Договор с гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размер на 100 % (сто 

процента) от стойността на авансовото плащане или сумата от ……………… (…………) 

лева. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните:  

1. парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

2. банкова гаранция; или  

3. застраховка.  

Чл. 14.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесени гаранции: 

1. за изпълнение на Договора към датата на сключването му; 

2. за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане. 

(2) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

ОБЩИНА ВРАЦА 

IBAN: BG60 IORT 80483316257400 

BIC: IORTBGSF 

Банка: ИНВЕСТБАНКАД - ФЦ ВРАЦА 

(3) Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл. 15. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя 

оригиналът й, като тя трябва да е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 

100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му (или стойността на 

аванса), със срок на валидност – не по-малко от 60 (шестдесет) дни след срока на 

изпълнение на договора. 

(2) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 

независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 

задължения. 

(3) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция под формата на Застраховка, която 

обезпечава изпълнението (както и авансовото плащане), чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се представя оригиналът й, със срок на валидност - не по-малко от 60 

(шестдесет) дни след срока на изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде 

посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на Договора и не 

може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. 

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 

обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 16. Задържане и освобождаване на гаранциите 

 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 60 

(шестдесет) дни след приключване на изпълнението на Договора, в зависимост от това, 

което от обстоятелствата за приключване на договора, ще настъпи по-рано, при условие, 

че липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума 

по договора. 

 (2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение и гаранцията, обезпечаваща 

авансовото плащане, се извършва, както следва: 

 1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

 3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

  (3) Гаранцията или съответната част от нея, не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 

съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 

усвояване на гаранциите. 

 (4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 

съответства на уговорената в Договора неустойка, за съответния случай на неизпълнение.  

 (5) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично, не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да търси обезщетение в по-голям размер. 

 (6) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) 

работни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 
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изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията 

за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13 от Договора. 

VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в 

Техническото си предложение, които не могат да бъдат по-малки от минималните 

гаранционни срокове по 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, съоръжения и строителни обекти. 

Чл. 18. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на 

въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация.  

Чл. 19. (1) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването се изготвя 

Констативен протокол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да 

започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, 

одобрен от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Всички разходи по отстраняване на появили се дефекти в рамките на 

гаранционните срокове, включително разходи по транспортиране, ако се налага, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Гаранционният срок спира да тече, за времето, когато се извършват работите по 

отстраняване на дефектите.  

VІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническия проект в 4 

(четири) екземпляра на хартиен носител и 2 (два) на електронен носител във формат „dwg“ 

(версия AutoCAD 2000) и формат „pdf“,  КСС и подробна количествена сметка, във формат 

„Excel“, Обяснителната записка, във формат „Word“, в срока по чл. 2, ал. 2, т. 1 от 

настоящия договор, което се удостоверява с подписването на приемо-предавателен 

протокол. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определени от него длъжностни лица, прави преглед на 

техническия проект и в случай на констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или 

недостатъци, връща проекта с писмени указания за отстраняването им. 

(3) В срок от 5 календарни дни от деня на получаване на указанията по ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, 

и/или недостатъци и стартира процедурите по съгласуване на проекта с всички контролни 

органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно 

нормативните изисквания. 

(4) В случай че не са констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да стартира процедурите по 

съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински 

и държавни институции съгласно нормативните изисквания. 

(5) Срокът за изпълнение на проектните дейности спира да тече само в периода, в 

който е предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разглеждане. 

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласуваните с всички 

контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции 

техническия проект, за съгласуване и одобрение в шест оригинални екземпляра на хартиен 

носител и два на електронен носител във формат „dwg“ (версия AutoCAD 2000) и формат 

„pdf“.  

(2) За окончателно приемане на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита одобрението 

му от Главния архитект на Община Враца. След влизане в сила на Разрешението за строеж 
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по смисъла на ЗУТ, се съставя констативен протокол за качественото и в срок изпълнение 

на конкретната дейност, подписан от оторизираните представители на страните по 

договора. Констативният протокол е основание за пристъпване към изпълнението на 

строителството, наред с условията по ЗУТ и подзаконовата уредба в областта на 

строителството и за заплащането по чл. 5, ал. 2, т. 1. 

Чл. 22. (1) Извършените СМР се приемат с протоколи, изготвени и подписани 

съгласно действащата нормативна уредба, в срока по чл. 2, ал. 2, т. 2 от настоящия договор. 

(2) В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи, установяването на 

подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване на Протокол за 

приемане на извършени СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

консултанта, извършващ строителен надзор на обекта. Протоколът за приемане на 

действително извършените СМР, се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра и на 

електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се прилага и цялата 

техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР. 

(3) При завършване на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя 

покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа. 

(4) Подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Протокол за приемане на 

извършени СМР, се извършва след пълна проверка на място и по документи.  

(5) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни 

работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, актове и протоколи. 

(7) Окончателното приемане на извършените строително – монтажни работи, се 

извършва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.). 

Чл. 23. Изпълнението на авторски надзор се приема, след издаването на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 

15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.) без забележки. 

IХ. НОСЕНЕ НА РИСКА 

Чл. 24. Рискът от случайно погиване или повреждане на изработения проект, 

извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други 

материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са 

тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с изключение на упоменатото в чл. 25 и при 

наличие на форсмажорни събития. 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите 

дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 26. Настоящият договор се прекратява: 

1. с окончателното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на 

страните. 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай никоя 

от страните не дължи на другата обезщетение. 

3. с писмено 7 (седем) дневно предизвестие от изправната страна за прекратяването 

му при неизпълнение на задълженията от друга страна. 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

5. с писмено 7 (седем) дневно предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени по 

надлежния ред от държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита 

процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация; 

7. При прекратяване или преобразуване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

освен при съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за продължаване на договорните правоотношения с 

правоприемника. 

8. при отписване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от Централния професионален регистър на 

строителите. 

Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка и в случаи 

по чл. 118, ал. 1 от ЗОП. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без писмено 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 

(двадесет) дни. 

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок; 

3. изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за 

участие в обществената поръчка; 

4. при системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при настъпване на 

съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на настоящия 

договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил 

длъжен да предвиди или да предотврати. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ХI. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 29. (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната 

страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото 

българско гражданско и търговско законодателство. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности по договора или част 

от тях, или изискванията за тяхното извършване, в установените по договора срокове (за 

проектирането – срокът по чл. 2, ал. 2, т. 1, за СМР – освен срокът по чл. 2, ал. 2, т. 2 и тези 

съгласно Линейния график, и всички други срокове, изрично уговорени в договора), 

същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. неустойка в размер 1% (един процент) от стойността на забавената дейност по 

договора – при забава от 1 до 10 дни включително. 

2. неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на забавената дейност по 

договора – при забава от 10 до 20 дни включително. 

3. неустойка в размер на 15 % (петнадесет процента) от стойността на забавената 

дейност по договора – при забава от 20 до 25 дни включително. 

4. неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на забавената 

дейност по договора – при забава от 25 до 30 дни включително. 

5. неустойка в размер на 35 % (тридесет процента) от стойността на забавената 

дейност по договора – при забава над 30 дни. 

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на дейностите предмет на 

настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

освен неустойката по ал. 2 и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на 

недостатъците. 
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(4) При неизпълнение на задължение и/или дейност, произтичащи от договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи: 

1. неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на тази дейност – за 

такива задължения, за които може да се изчисли стойността им. 

2. неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) от общата стойност на 

договора без ДДС – за задължения, извън случаите по предходната точка.  

Чл. 30. (1) При некачествено или неточно извършване на дейностите предмет на 

настоящия договор, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, 

съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % (десет 

процента) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР. 

(2) За некачествено или неточно извършване на дейностите предмет на настоящия 

договор се съставя констативен протокол, който се подписва от двете страни по договора, а 

при отказ от неизправната страна, същата се заменя с трето лице – експерт, привлечен от 

изправната страна. 

(3) При установяване на некачествено изпълнени СМР, влагане на лошокачествени 

или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР. 

Чл. 31. Във всеки един от случаите от този Раздел, Възложителят има право да 

извърши прихващане за вземанията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с дължимото към него 

възнаграждение за извършена дейност по договора или да пристъпи към реализация на 

правата си по предоставената от изпълнителя гаранция за изпълнение на договора. 

Възложителят реализира едно от посочените си права по свой избор. 

Чл. 32. При неизпълнение на договорените условия изправната страна може 

едностранно да прекрати изпълнението на настоящия договор, като по реда установен със 

ЗЗД и ГПК поиска от неизправната страна обезщетение за нанесени щети. 

Чл. 33. При забавяне плащанията от страна на Възложителя, същия дължи на 

Изпълнителя 0,01 % от стойността на забавените суми за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 % от стойността на забавените суми. 

Чл. 34. При претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер от 

уговорените неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди по 

общия исков ред. 

Чл. 35. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на  

задълженията от страна на Изпълнителя, той дължи неустойка в размер на 10 % (десет 

процента) от общата стойност на договора по чл. 4, ал.1. 

(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването 

дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за 

извършените неизплатени дейности. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка и/или обезщетение 

за вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във 

финансирането на обекта. 

ХІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 36. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни 

обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, непосредствено са 

повлияли на изпълнението на настоящия договор.  
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Чл. 37. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по 

този договор поради непреодолима сила е длъжна:  

1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 (пет) работни дни от настъпването 

на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на 

задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на 

задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо 

времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди;  

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 

минимум понесените вреди и загуби;  

Чл. 38. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира.  

Чл. 39. 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.  

Чл. 40. Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила”, 

ако:  

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 

изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.  

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 

всички разумни грижи.  

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 41. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора 

или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, 

освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се 

осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица. 

 

ХIV. 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. 46 от настоящия 

договор.  

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.  
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(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) Искането по ал. 2 трябва да съдържа най-малко следната информация: 

идентификационни данни за подизпълнителя, основание и сума на искането за разплащане, 

вида на изпълнените дейности като самостоятелна част от поръчката, съответстващия на 

тези дейности дял от поръчката, банкова сметка, по която да се извърши плащането. 

(4) Искането по ал. 2 трябва да бъде придружено от документи, доказващи го по 

основание и размер, в т.ч. протокол, подписан от представители на подизпълнителя и на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

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

видно, дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(6) 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 предходния член.  

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

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

ХV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл. 49. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България.  

Чл. 50. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението 

на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на 

такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 

България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 51. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените от ЗОП случаи. 

Чл. 52. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 

търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 

връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 

свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по 

отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи 

на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.  

Чл. 53. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 

да бъдат в писмена форма. Адресите за кореспонденция между страните и отговорните 

лица за изпълнение на настоящия договор са както следва:  
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За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Адрес: град Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

Факс: 092/62-30-61 

Тел.: 092/66-31-46 

E-mail: …………..@vratza.bg  

Лице, отговарящо за реализирането на инженеринга е: арх. Чавдар Спасов, Главен 

архитект на Община Враца. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес: ............................ 

Факс: .............................. 

тел.: ................................ 

E-mail: ........................... 

Лице, отговарящо за реализирането на инженеринга е: ……………………….. 

Чл. 54. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята 

за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 

адрес.  

Чл. 55. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 56. Изменение на настоящия договор се допуска само с двустранно подписано 

допълнително споразумение и при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 57. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническата спецификация 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Приложение № 3 –  Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение на договора 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

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

Кмет на община Враца  

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

Главен счетоводител 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

Мария Попова 

Зам.-кмет УТС и ОП 

 

Нина Калеева 

Директор дирекция „Строителство и инфраструктура“ 

 

Румяна Маринова 

Директор дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ 

 

ИЗГОТВИЛ:  

Полина Христова 

Директор дирекция „Административно правни дейности“ 

 

mailto:cspasov@vratza.bg

