
  

 

 

  

            
 

 

 

Проект 
ДОГОВОР  

 

Днес ..................2019 г., в град Враца, между: 

 

ОБЩИНА ВРАЦА, БУЛСТАТ 000193115, с адрес: гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки 

Савов” № 6, представлявана от Калин Каменов – Кмет на Община Враца и Петър Петров – 

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

 и 

[Наименование на изпълнителя],[ със седалище и адрес на управление: [седалище 

иадрес на управление на изпълнителя] [да 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 […]] [да 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]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи този 

договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

възнаграждение и при условията на този Договор да извърши дейностите по ал. 2, включени в 

обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка 

с възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни 

бедствия в с. Лиляче – община Враца“, по пет подобекта, както следва: 

Обект 1: Възстановяване на тръбен водосток DN 600 по ул. „Река Лева“, с. Лиляче, 

община Враца. 

Обект2: Уширяване и продълбочаване на дере, южно на ул. „Скът“, с Лиляче, община 

Враца. 

Обект3: Възстановяване на тръбен водосток DN 200 по ул. „Скът“, с Лиляче, община 

Враца. 

Обект 4: Възстановяване на тръбен водосток DN 1000 по ул. „Г. Димитров“, с Лиляче, 

община Враца. 

Обект 5: Укрепване на два броя тръбни водостоци DN 1000 по ул. „Стефан Караджа“ и 

тръбен водосток DN 600 по ул. „Тракия“, с. Лиляче, община Враца. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности: 

Дейност 1. Изготвяне на общ проект, във фаза технически проект, за всички обекти. 

Дейност 2. Строително-монтажните работи с обхват всички дейности свързани с 

възстановителните работи, съгласно проекта. 

Дейност 3. Изпълняване на авторски надзор по време на строителството. 
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Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по чл. 1 ал. 2 в 

съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

името, данните, контакт и представителите на подизпълнителите (ако е приложимо), посочени 

в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок 

до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на поръчката възлиза на …………… календарни дни, 

като за всяка дейност сроковете са следните: 

1. Срок за изготвяне на общ проект, във фаза технически проект: ……… календарни 

дни от получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

представяне на всички необходими документи за целите на проектирането и е до предаване на 

изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен 

протокол. Срокът за изготвяне на проектите не включва времето за съгласуване на изготвения 

работен проект с компетентните органи/лица и експлоатационните дружества. 

2. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи: ………. календарни дни от 

датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т. 2 от 

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

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи);  

3. Срок за упражняване на авторски надзор – от подписването на Протокола за 

откриване на строителната площадка и приключва с подписване на 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 за всеки обект. 

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е с. Лиляче, община Враца. 

 

ІІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 7. (1) Общата цена на договора е в размер на ……… лв. (………………словом) без 

ДДС или ……… лв. (…………словом) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от които: 

Обект 1: Възстановяване на тръбен водосток DN 600 по ул. „Река Лева“, с. Лиляче, община 

Враца 

 Цена за проектиране ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

 Цена за изпълнение на строително-монтажни работи 

 

………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

 Цена за авторски надзор ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

Общо за Обект 1: ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

Обект 2: Уширяване и продълбочаване на дере, южно на ул. „Скът“, с Лиляче, община 
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Враца 

 Цена за проектиране ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

 Цена за изпълнение на строително-монтажни работи 

 

………………………………. 

(....словом) лева без ДДС 

 Цена за авторски надзор ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

Общо за Обект 2: ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

Обект 3: Възстановяване на тръбен водосток DN 200 по ул. „Скът“, с Лиляче, община Враца 

 Цена за проектиране ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

 Цена за изпълнение на строително-монтажни работи 

 

………………………………. 

(....словом) лева  

 Цена за авторски надзор ………………………………. 

(...словом) лева  

Общо за Обект 3: ………………………………. 

(....словом) лева  

Обект 4: Възстановяване на тръбен водосток DN 1000 по ул. „Г. Димитров“, с Лиляче, 

община Враца 

 Цена за проектиране ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

 Цена за изпълнение на строително-монтажни работи 

 
………………………………. 

(....словом) лева  

 Цена за авторски надзор ………………………………. 

(...словом) лева  

Общо за Обект 4: ………………………………. 

(....словом) лева  

Обект 5: Укрепване на два броя тръбни водостоци DN 1000 по ул. „Стефан Караджа“ и 

тръбен водосток DN 600 по ул.“Тракия“, с. Лиляче, община Враца 

 Цена за проектиране ………………………………. 

(....словом) лева без ДДС  

 Цена за изпълнение на строително-монтажни работи 

 
………………………………. 

(....словом) лева  

 Цена за авторски надзор ………………………………. 

(...словом) лева  

 Общо за Обект 5: ………………………………. 

(....словом) лева  

(2) Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на 

дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да 

било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите 

на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Заплащането ще се извършва за реално 

извършени дейности, количества и цени в рамките на Договора.  

(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 

на дейностите по договора. 
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(4) Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка към проекта ще са 

окончателни и няма да се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти и 

др., освен в случаите предвидени в Закона за обществени поръчки.  

(5) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено-стойностната 

сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, 

разплащането ѝ ще се извърши със заменителна таблица по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

след неговото одобрение.  

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 

единичната цена за тази работа.  

(7) Изпълнените количества работи се изплащат по договорените цени и действително 

изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, 

доказващи качеството на извършваните видове работи. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

двустранен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. До 

отстраняването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. 

Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради 

просрочване на плащането. 

(9) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности 

и работи, които са приети от страните и са отразени в съответния акт на Консултанта. Всички 

плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното протоколиране 

(включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително 

извършени работи и дейности. 

(10) Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата 

не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или липсват 

доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да 

направи изменения или представи допълнителна информация, след като бъде уведомен за 

това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получи 

правилно изготвени документи или достатъчни доказателства за правомерно извършен разход. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на възложените работи 

по следния начин: 

(1) Авансово плащане в размер до 10 % от Цената по чл. 7, ал. 1, в срок до 30 

(тридесет) календарни дни, след предоставяне на: 

a) фактура оригинал, с вписан номер на договора за изпълнение; 

b) график за изпълнение на дейностите, съгласно сроковете определени с настоящия 

договор; 

c) гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства; 

Авансът се счита за усвоен след приспадане на авансово платената сума при окончателното 

разплащане на договора. 

(2) Междинни плащания се извършват в общ размер до 50% от Цената по чл. 7, ал. 1, 

в срок до 30 (тридесет) календарни дни  след представяне на: 

a) фактура оригинал, с вписан номер на договора за изпълнение; 

b) подписан от Възложителя акт за действително извършени и подлежащи на 

разплащане видове работи. 

(3) Окончателно плащане - в срок от 30 календарни дни след подписване от 

Възложителя на: 
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a) 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. - за всеки обект по отделно. 

b) акт за действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи 

предвидените в проекта. – за всеки обект по отделно. 

c) Удостоверение за въвеждане в експлоатация - за всеки обект по отделно. 

d) Констативни протоколи, заверени от Възложителя, удостоверяващи упражняването 

на авторски надзор (контрол) по време на изпълнението на СМР. 

e) фактура оригинал, на стойност до размера на действително извършените видове 

работи, след приспадане на плащанията, предоставени на изпълнителя ал. 1 и ал. 2. 

(4) Окончателното плащане се изчислява като стойност, след като се приспаднат 

авансовото и междинните плащания. 

Чл. 9. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията 

на чл. 66, ал. 4-8 от ЗОП.  

(2) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се 

прилага реда по чл. 66 от ЗОП 

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 

извършени. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 

данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на Договора 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изработи общ проект, във фаза технически проект, за всички обекти в обем и 

съдържание, съгласно изискванията на Техническата спецификация и Наредба № 4/21.05.2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 

277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.), и да го съгласува с компетентните органи/лица и 

експлоатационните дружества.  
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2. да представи проект в 2 (два) екземпляра на хартиен и 1 (един) на електронен 

носител.  

3. при изпълнение на възложените строително-монтажни работи да спазва одобрения 

проект и изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, 

както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и 

да взима необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените 

му с настоящия договор дейности. 

4. да се снабди с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и 

механизация в зоната на обектите. 

5. да поддържа строителната площадка и частите от обектите чисти, като ги почиства 

от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните площадки 

6. съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни 

отпадъци, земни маси и др. такива и ги извозва за собствена сметка; 

7. да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно 

предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР, за които са 

представени съответни сертификати за качество и декларации за съответствие. Същите трябва 

да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, 

както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако 

вложените материали или оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на 

извършените дейности на обекта като цяло; 

8. да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната 

площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени. 

9. да носи отговорност за защита от вандализъм, кражба и злонамерени действия на 

цялата си работа, материали и оборудване от самото начало и до завършване на работата по 

договора; 

10. да води пълно досие (протоколи и актове по Наредба № 3 от 31.07.2013 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и да го предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при поискване – на 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 

11. 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. 

12. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на 

място, ако такива са направени; 

13. да упражнява авторски надзор в съответствие с приложимата нормативна 

уредба, като при приключване на дейностите по авторски надзор да представи доклад за 

извършената работа. 

14. поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална 

отговорност като проектант и строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за 

устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./. 

15. да носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от 

свои виновни действия или бездействия; 

16. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия 

Договор. В срок до 7 (седем) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 
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изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП].(ако е приложимо) 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обектите, лично 

или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно 

качеството, стадиите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при 

съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на 

строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба 

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за съответствие и декларации за 

произхода на материалите, влагани в строителството. 

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с установена 

нередност и/или измама, както и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последващи действия в 

случаи на установена нередност и/или измама; 

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 

уговореното и без недостатъци; 

5. при установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР и/или 

доставеното оборудване да иска отстраняването на същите, а в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме 

изпълнението.; 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор; 

2. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната 

уредба; 

3. в срок от 3 (три) дни от сключване на договора с избрания консултант, който ще 

упражнява строителен надзор на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за представители на Строителния надзор и Възложителя, които ще 

подписват всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с Протокол обр. № 2 

(и/или обр. № 2а когато е приложимо) 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. 

5. предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходимата изходна информация за 

точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи. 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖА. 

 Чл. 16. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като 

предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и 

изпълнените строително-монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, 

съставяне на междинни и окончателни протоколи и други, се удостоверяват с подписване на 

съответните документи, както следва: 

1. За отчитане на проектантските дейности (проектиране и авторски надзор) по 

договора Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално входирани в 

деловодството на Община Враца, придружени с пълен опис за обекта, както следва: 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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- Работният проект с обем и в съответствие с действащата Наредба № 4 за обхват и 

съдържание на инвестиционните проекти и техническата спецификация.  

- Доклад/и за изпълнения авторски надзор - 2 (два) оригинала на хартиен носител и 1 (един) 

екземпляр на електронен носител; 

- Приемането на работния проект се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан 

от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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. Приемането на обектите след извършените строително-монтажни работи се 

удостоверява с Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

 4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 

подизпълнителя/-лите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на 

част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения 

по договора. 

 (3) В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или 

недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните 

права по избор: 

 а) да определи подходящ срок, не по-кратък от 5 (пет) работни дни, в който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка да поправи работата си; 

 б) да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 

респективно недостатъците на работата 

 в) да поиска намаляване на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

годност на изработеното. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качество на извършените строителни, монтажни и 

инсталационни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и 

недостатъци по време на гаранционния срок.  

(5) Гаранционният срок за строежа е .............. години, съгласно предложението на 

участника, за всеки конкретен вид работа или дейност предмет на договора. 

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за целия период на гаранционните срокове да 

поправи всяка некачествено изпълнена работа и/или скрит дефект, повреда по оборудването и 

техниката, за която има надлежно съставен протокол за констатация. Констатирането на 

некачествено изпълнени работи и/или на скрити дефекти, повреди, през гаранционните 

срокове се извършва чрез подписването на протокол за констатация между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или надлежно упълномощени от тях лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да се яви за оглед и за подписване на протокол в рамките на 1 /един/ работен ден след 

получаване на писмено искане за това от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Искането може да бъде 

изпратено на хартия или по електронен път, на посочените в настоящия договор данни за 

контакт. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, протоколът се подписва от 

двама свидетели и нарушението се счита за установено. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

отстрани констатираното некачествено изпълнение и/или скрити дефекти в срок от 7 /седем/ 

работни дни от съставянето на протокола, ако това е технологично възможно. Ако 

ИЗЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на констатирания дефект или не 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аргументирано становище и план за поправяне на 

некачествено изпълнени работи и/или за отстраняване на скрити дефекти в посочения в 
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предишното изречение срок, последният има право да организира самостоятелно 

изпълнението на тези задължения за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изиска 

възстановяването на направените разходи по съдебен ред. 

 (7) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за 

устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на 

строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително 

ги подписват и датират. 

 (8) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 (9) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не иска да изпълни предписание или заповед на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване 

да впише мотивиран отказ в заповедната книга. 

 Чл. 17. В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или 

заповедта си, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок може да направи възражение пред 

органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка 

органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по 

договора.  

 

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си 

по настоящия договор, в размер на .......... лева, представляваща 3 (три) на сто от стойността по 

чл. 7, ал. 1. 

(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 настоящия договор размер. 

Чл. 19. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 30 % (тридесет 

процента) от цената на договора. 

(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 30 % (тридесет 

процента) от стойността на неизпълнената част от договора. 
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(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет 

процента) от стойността на некачествено извършените работи. 

Чл. 20. (1) При забавено или неточно изпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5 % (нула 

цяло и пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на 

действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на 

договора. 

(2) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви 

иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия 

договор. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от настоящия 

договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката: 

(1) При прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(2) При прекратяване регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същият е 

юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице). 

(3) При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора без предизвестие. 

(4) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви 

иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изпълнение на задълженията на страните; 

2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни 

от настъпване на невъзможността;  

3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението 

е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 
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(2) За целите на този договор страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от 

Техническите спецификации и Техническото предложение. 

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, 

без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 

Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 

този Договор. 

Чл. 26. (1) При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнената и приета по установения ред работа.  

(2) Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и 

законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за 

периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане. 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 27. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал.1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 

всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 

изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който 

биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 

притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 

Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 5 (пет) дни от узнаването им. В случай, че 

трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и 

понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 

и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 

трети лица. 

Чл. 28. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП. 

Чл. 29. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се 

заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  
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Чл. 30. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 

куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Отговорно лице за изпълнение на договора: инж. Христос Мингас 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………… 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 

други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 

до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 

уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 

чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

Чл. 31. Този Договор, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, 

и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват 

съгласно българското право. 

Чл. 32. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 

преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 

български съд. 

 

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за 

Изпълнителя и два за Възложителя. 
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

КАЛИН КАМЕНОВ     …………………….. 

Кмет на Община Враца     Управител 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

Главен счетоводител 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

Мария Попова 

Зам.-кмет по УТС и ОП, Община Враца 

 

Румяна Маринова 

Директор на дирекция  „Финансово-счетоводна дейност“, Община Враца 

 

Инж. Нина Калеева 

Директор на дирекция „Строителство и инфраструктура“, Община Враца 

 

Полина Христова  

Директор на дирекция „Административно правни дейности“, Община Враца 

 

 

 
 


