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Книга VIII 

 

 

 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА 

 

Рег. № _______________________________ 

 

 

 

Днес, __.__.2016 г., в гр. Смолян,  

на основание чл. 74, ал. 1 вр. чл. 41, ал. 1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/ и в изпълнение на решение № __ от __.__.2016г. на кмета на Община Смолян за 

определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга” по 

реда на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И 

КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

„ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“, открита с решение № __ от __.__.2016 г. на кмета 

на Община Смолян – област Смолян, което заедно с одобреното с него обявление за 

обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки с уникален 

идентификационен номер ________________ , 

между: 

 ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, бул. 

„България” № 12, ЕИК: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ 

– директор на дирекция „ФСДБ” на общината, от една страна, наричана за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

 _____________________________________________, със седалище и адрес на 

управление ____________________ , регистриран с решение № __ от ______ г. по фирмено дело 

№ ____ / ______г. на ___________ окръжен съд, Булстат ______________ , вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: _______________ , представлявано от 

_________________________________ , от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

извърши като оператор експлоатация и поддръжка на инсталациите за сепариране и 

компостиране на Регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“ на град 

Смолян, включващи следните основни дейности: 
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1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно Комплексно разрешително КР/ № 358-НО/2008 

на Община Смолян за „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, 

Чепеларе и Баните“; Третиране на отпадъци по кодове, съгласно КР/ № 358-НО/2008  - 

сепариране на смесени битови отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали 

(стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон); производство на RDF-гориво от отпадъци; 

транспортиране на отпадъците от инсталацията за сепариране до клетка № 3. 

2. Приемане и шредиране на зелени отпадъци в Инсталацията за компостиране на „зелени“ 

отпадъци и  производство на компост в инсталацията за компостиране; депониране на 

отпадъци в клетка №3, при спазване на съответната технология от технически проект за 

изграждане на „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО-Смолян“ и на 

условията по КР/ № 358-НО/2008. 

3. Транспортиране и предаване на RDF-гориво от отпадъци до посочена от възложителя 

инсталация за изгаряне с оползотворяване на енергията; транспортиране на инфилтрата от 

шахта за инфилтрат, разположена в стопанския двор на депото, до съоръжението за 

пречистване на инфилтратни води. 

4. Извършване на мониторинг, съобразно условията на КР/ № 358-НО/2008г.. 

(2) Съпътстващи задължения и дейности, свързващи с изпълнението на договора: 

1. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на рециклируемите 

отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране, както и за 

количествата на компоста; документиране и докладване съгласно КР/ № 358-НО/2008г.. 

2. Поддържане на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на 

техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване по начин, който 

гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа,  

безопасното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на 

работещите в тях. 

3. Заплащане на консумираната електроенергия, таксата за водоползване, горива и други 

консумативи и материали, обезпечаващи функционирането на инсталациите, както и 

дължимите данъци върху недвижимите имоти и такса „битови отпадъци“. 

4. Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата 

инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, включени в тях в т.ч. денонощно 

физическо наблюдение и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари 

или други инциденти в района на депото. 

5. Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и 

поддръжка на обекта, подробно описани в Техническата спецификация,  Техническия 

проект за изграждане на обект Реконструкция и модернизация на Регионално депо за ТБО 

„Теклен дол” - гр. Смолян - проектиране и строителство на сепарираща и компостираща 

инсталация за битови отпадъци, и КР/ № 358-НО/2008г. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни дейностите, предмет на договора, в съответствие с 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащото в Република България законодателство, в това 

число Закона за управление на отпадъците, Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Наредбата за третиране на биоотпадъците, 

Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. При изменение на 

действащата нормативна уредба изпълнението следва да се осъществи в съответствие с 

новоприетата и/или изменена нормативна уредба. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави услугите, предмет на настоящия договор, на свой 

риск и със свои ресурси, в обхват и съгласно условията, подробно описани в настоящия договор 

и приложенията към него, в това число Техническото задание ведно с приложенията към него 

/Приложение № 1/, което е неразделна част от този договор. По неуредените в документацията 

за обществената поръчка въпроси, както и по въпросите, по които документацията предоставя 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и конкретизация, се прилагат условията, посочени в 



                                       

3 

Техническо предложение и Ценово предложение, ведно с приложенията към тях, от офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор. 

 

II.СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл.2. (1) Срокът на действие на настоящия договор е 5 (пет) години /60 (шестдесет) месеца/, 

считани от датата на подписването му. 

(2) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван освен в изрично 

предвидените в действащата нормативна уредба случаи. 

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществяваме включените в изпълнението на договора 

дейности в определените сроковете съгласно Техническото задание и действащото за срока му 

на действие Комплексно разрешително /Приложение № 1/, неразделна част от този договор. 

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.4. Изпълнението на настоящия договор ще се извършва на територията на Регионалното 

депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол” на територията на община Смолян. 

 

ІV. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.5 (1) Общата цена на договора се определя на база на действително изпълнените съгласно 

условията му видове и количества работи и единични цени съгласно Ценовото предложение от 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор.  

(2) Единичните договорени цени за изпълнение на услугата съгласно Ценовото предложение от 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор, са 

определени, както следва: 

1. Цена за приемане на отпадъци по кодове, съгласно Комплексно разрешително КР/ № 358-

НО/2008 на Община Смолян за „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините 

Смолян, Чепеларе и Баните“; третиране на отпадъци по кодове съгласно КР/ № 358-НО/2008 

- сепариране на смесени битови отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали 

(стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон); производство на RDF-гориво от отпадъци; 

транспортиране на отпадъците от инсталацията за сепариране до клетка № 3: _______ 

(словом __________________) лева/тон без ДДС. 

2. Цена за приемане и шредиране на зелени отпадъци в Инсталацията за компостиране на 

„зелени“ отпадъци и производство на компост в инсталацията за компостиране; депониране 

на отпадъци в клетка №3, при спазване на съответната технология от технически проект за 

изграждане на „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО-Смолян“ и на 

условията по КР/ № 358-НО/2008: _______ (словом __________________) лева/тон без ДДС. 

3. Цена за транспортиране и предаване на RDF-гориво от отпадъци до посочена от 

възложителя инсталация за изгаряне с оползотворяване на енергията; транспортиране на 

инфилтрата от шахта за инфилтрат, разположена в стопанския двор на депото, до 

съоръжението за пречистване на инфилтратни води: _______ (словом __________________) 

лева/тон/километър без ДДС. 

4. Цена за извършване на мониторинг съобразно условията на КР/ № 358-НО/2008г.: _______ 

(словом __________________) лева без ДДС. 

(3) Цените посочени в ал. 2 са крайни, включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не 

подлежат на промяна освен в изрично предвидените в действащото законодателство случаи. 

Чл.6. (1) Изпълнените дейности по чл.1, ал.1, т.1-3 се заплащат ежемесечно, като дължимата 

месечна сума се формира на база количеството на действителни работи (в тонове/километри) и 

съответните единични цени съгласно чл.5, ал.2, т.1-3. 

(2) Изпълнението на дейността по чл.1, ал.1, т.4 се заплаща след цялостното изпълнение на 

договора.  

Чл.7.  (1) В срок до 5 (пет) календарни дни след края на всеки отчетен месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
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предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечен протокол, към който се прилагат: 

1. За услугата/дейността по чл.1, ал.1, т.1 - справка по дни за приетите за сепариране общи 

количества смесени битови отпадъци за съответния отчетен период, придружена с кантарни 

бележки от измерванията, извършени с автовезната. 

2. За услугата/дейността по чл.1, ал.1, т.2 - справка по дни за приетите за компостиране 

количества зелени отпадъци за съответния отчетен период, придружена с кантарни бележки 

от измерванията, извършени с автовезната. 

3. За услугата/дейността по чл.1, ал.1, т.3 – справка, съдържаща пътни листове за извършените 

транспортни курсове в километри до посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инсталация за изгаряне с 

оползотворяване на енергията, респ. до съоръжението за пречистване на инфилтратни води; 

и кантарни бележки за количеството доставено RDF-гориво от отпадъци, респ. доставен 

инфилтрат. 

(2) В срок до 5 (пет) календарни дни след цялостното изпълнение на договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, към който се прилага обобщен 

доклад за извършената услуга/дейност по мониторинг, ведно с доказателства за изпълнението 

на дейността.  

(3) На базата на двустранно подписания протокол по ал.1, респ. ал.2 за изпълнение на дейността 

се издава фактура.  

Чл.8. (1) В срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемането на фактурата по чл.7, ал.3, 

ведно с горепосочените придружителни документи и доказателства за изпълнението на 

дейността, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително 

извършените работи. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите изпълнените от тях работи, 

които са приети по реда на настоящия договор.  

(2) Плащанията по предходната алинея се извършват по банков път на следната банкова сметка, 

посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Наименование на обслужващата банка  

IBAN  

BIC код на банката  

(3) Срокът за плащане по ал.1 се спират, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен писмено, че 

фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата е недължима поради липсващи и/или 

некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е 

неправомерен. В 7-дневен срок от уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да даде писмени 

разяснения, да направи изменения или представи допълнителни документи и информация. 

Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи 

правилно формулираната фактура и/или поисканите разяснения, корекции, допълнителна 

информация. 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.9 (1) Финансирането по настоящия договор се извършва със средства от постъпленията от 

такса „битови отпадъци“  на общините Смолян, Чепеларе и Баните. 

(2) Редът за заплащане на услугите по този договор от страна на Община Чепеларе и Община 

Баните на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определя съгласно Договори, сключени между  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и съответната община въз основа решение на Общото събрание на регионалното сдружение за 

управление на отпадъците в съответствие с чл. 26, ал.1, т.8 от Закона за управление на 

отпадъците. 

 

VІ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява контрол на дейностите по изпълнение на предмета 

на обществената поръчка чрез планирани и внезапни проверки, резултатите от които се 
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отразяват в констативни протоколи.  

(2) За срока на действие на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква: 

1. Писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на 

задълженията му по този договор. 

2. Достъп до всеки документ и/или данни, свързани с изпълнението на настоящия договор и 

представянето им, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на 

упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на 

документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.). 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до Регионалното депо за твърди битови 

отпадъци „Теклен дол“ на град Смолян на оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

контролните държавни органи (МОСВ, РИОСВ и др.) за осъществяване на проверка и контрол 

върху извършваните дейности. 

(4) Неосигуряването на достъп до обекта или документ и/или данни по преходната алинея, 

както и несвоевременното им представяне, представлява нарушение на условията на настоящия 

договор.  

Чл.11. При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите 

законови разпоредби ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица. 

 

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след подписването на договора да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наличните документи за извършване на дейностите по договора съгласно 

действащото законодателство в областта на управлението на отпадъци.  

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен съхранява всички документи, свързани с изпълнение на 

възложените дейности и видове услуги, възложени с настоящия договор съгласно условията на 

настоящия договор и действащото законодателство. 

 

VIII. ПЕРСОНАЛ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО 

 

Чл.14. За изпълнение на дейностите по договора и докато е в сила този договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа минималния състав за изпълнение на предмета на 

обществената поръчка съгласно техническото задание  и предложението за изпълнение на 

поръчката.  

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО 

 

Чл.15. (1) При изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва сградния 

фонд, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата 

инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

подробно описани в Техническото задание. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва експлоатация, техническото обслужване и 

поддържане на съоръженията и инсталациите, включени в регионалното депо, по начин, който 

гарантира техническата им изправност,  съобразно предвидения за тях режим на работа в 

Техническото задание, безопасното им функциониране, както и опазване на здравето и 

безопасността на работещите на обекта. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва текуща поддръжка на сградния фонд, 

конструкциите, инсталациите, съоръженията и елементите на техническата инфраструктура по 

начин, който не допуска нерегламентирана промяна на предназначението им или води до 

превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да следи и докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки установен 

дефект по сграда, конструкция, съоръжение, инсталация и всякакъв друг елемент на техническа 

инфраструктура на регионалното депо с цел своевременното им отстраняване.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури денонощно физическо наблюдение над всички 

сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и 
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мобилно експлоатационно оборудване, предоставени му по ал. 1 от настоящия договор, както и 

постоянна телефонна връзка за известяване на компетентни органи и институции за евентуални 

пожари или други инциденти в района на регионалното депо. 

(6)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури ограничаване на свободния достъп до територията 

на регионалното депо. 

Чл.16. (1) При настъпване на авария при експлоатацията на регионалното депо 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки за защита и за 

ограничаване на негативните последици, съгласно Техническото задание и Вътрешния авариен 

план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

възникване на стихийни бедствия и аварии на територията на регионалното депо. 

(2) В случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответните компетентни органи. 

(3) Отстраняването на авариите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛНОТО 

ОБОРУДВАНЕ. 

 

Чл.17. Необходимите за изпълнение на договора мобилно експлоатационно оборудване и 

транспортни средства се експлоатират и поддръжат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.18. След изтичане на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да осигури за своя 

сметка своевременното отстраняване на всякакви повреди по мобилното експлоатационно 

оборудване с оглед спазването на технологичния режим на работа в депото. 

 

XI.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл.19. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема 

само подизпълнителя/ите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) Процентното участие на подизпълнителя/ите в дейностите по изпълнение на договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да заменя посочен в офертата подизпълнител освен в изрично 

предвидените в закона случаи. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

последният незабавно сам да ги извърши. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да не сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 от ЗОП. 

2. В срок до 3 /три/ календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен 

подизпълнител съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпрати оригинален екземпляр от 

договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства за 

спазване на нормативните изисквания. 

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/ите за 

подизпълнение. 

Чл.20. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. Приложимите клаузи от настоящия договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите. 

2. Действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 
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договора. 

3. При осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

(2) При изпълнение на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва/няма да ползва подизпълнители:  

Наименование на 

подизпълнителя 

Конкретната част от предмета на 

поръчката, които ще извършва 

Процент от общата 

стойност 

   

 

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава за експлоатация и поддръжка с приемно-предавателен 

протокол на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недвижимо имущество, в това число сграда за инсталация за 

сепариране и площадка за компостиране на биоразградими  отпадъци. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде за експлоатация и поддръжка с приемно-

предавателен протокол на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ движимото имущество на регионалното депо с 

характеристики съгласно Техническото задание. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия 

договор. 

2. Да организира сключването на договори с останалите общини в Сдружението по чл.24, ал.1 

на Закона за управление на отпадъците с цел постъпването на вход на регионалното депо на 

смесените битови отпадъци, които се генерират на територията на общините, включени в 

регионалната система за управление на отпадъците на Регион Смолян. 

3. Да осигури условия за изпълнение на услугата в срока и на мястото, посочено в този 

договор. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава след сключването на настоящия договор да предостави на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие от необходимите и налични документи, намиращи се при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – необходими за изпълнението на договора, както следва: 

1. Проектната документация, вкл. и екзекутивни чертежи на регионалното депо. 

2. Експлоатационните изисквания на производителите на технологичното оборудване на 

регионалното депо. 

3. Документите комплексното разрешително, в т.ч. инструкции, план за експлоатация, план за 

мониторинг, авариен план за експлоатация и поддръжка и други изисквани с 

разрешителното. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава  да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на дейностите по договора. 

Чл.22.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията, 

по изпълнение на този договор, да откаже приемането на предоставените услуги, както и да 

откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 

задължения съгласно договора.  

 

XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи заплащане за извършените услуги в размер и 

срокове съгласно договора. 

Чл.24. (1) Количествата сортирани хартии и картон, пластмаси, метални отпадъци и стъклени 

отпадъци в инсталацията за сепариране на отпадъците и производство на rdf- гориво от 

отпадъци от смесените битови отпадъци и предназначени за последващо рециклиране, са 

притежание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предава за рециклиране на лица, притежаващи 

съответния разрешителен документ по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъци. 

(3) При изпълнение на задълженията си по ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да продава за своя 

сметка сортираните хартии и картон, пластмаси, метални отпадъци и стъклени отпадъци. 
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Чл.25. (1) Количествата компост, произведен в инсталация за компостиране на „зелени“ 

отпадъци, се съхранява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на площадката в регионалното депо. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага всички изисквания,отнасящи се за оператор на съоръжение по 

компостиране, определени с Наредбата за третиране на биоотпадъците.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежемесечно да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация 

относно количествата компост, които отговарят на изискванията на чл.6, ал.1  от Наредбата за 

третиране на биоотпадъците. 

(4) Въз основа на информацията по ал.3 и на постъпили заявки от всички общини, участващи в 

регионалната система за управление на отпадъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя количествата 

компост, които се предоставят безвъзмездно на общините. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да извърши услугите качествено, с грижата на добрия търговец, при спазване на 

нормативните изискванията и правила, в съответствие с условията и сроковете на настоящия 

договор и приложенията към него, и с оглед изпълнение и осигуряване на устойчивост на 

предвидените цели. 

2. Да се придържа към всички приложими стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни 

актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора. 

3. Да изпълни договора при спазване на изискванията за икономичност, ефикасност, прозрачност 

и качество, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия 

договор, като за тази цел да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, 

необходими за пълното и точно изпълнение на договора. 

4. Да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с изпълнението на 

задълженията му по настоящия договор. 

5. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от 

съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпването 

им. 

6. Да полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването на всички намиращи се 

при него оригинали на документация, като носи материална и административна отговорност 

за всички последствия при загубването или погиването на такива документи. 

7. Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на 

договора, като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на 

договора или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане 

на компетентен орган. 

8. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред 

трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или 

контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и 

да не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнението 

на дейностите по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези 

действия от всяко лице от екипа си и ако е приложимо - от подизпълнителите си. 

9. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с 

извършваните дейностите, предмет на настоящия договор, в това число: да води точна и 

редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, 

използвайки подходяща електронна система за документация, която да е неразделна част от 

текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. 

Счетоводните отчети и разходите, свързани с договора, трябва да са в съответствие с 

изискванията на общностното и националното законодателство и да подлежат на ясно 

идентифициране (отделна счетоводна аналитичност) и проверка. 

10. Да гарантира, че данните, посочени в документи за плащане, финансовите отчети и 

техническите доклади (междинни и окончателен), ако е приложимо, отговарят на тези в 

счетоводната система и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на 

документацията. При подаване на документи за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и 

извлечение от счетоводната си програма за разходите, включени в плащането. 
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11. Да съхранява оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с 

изпълнението на договора в отделно досие. Документите в досието трябва да са 

картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за точното им местонахождение. При наличие на партньори и 

подизпълнители, те съхраняват оригиналите на всички документи, свързани с изпълнението 

на дейностите по проекта, за които са отговорни в досие по проекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съхранява в досието заверени от партньорите и подизпълнителите копия на тези документи. 

12. Да съхранява документацията и материалите, получени или изготвени във връзка с 

дейностите по договора.  

13. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 

приемливо време до документацията, свързана с изпълнението на договора, за извършване 

на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

14. Да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от 

подизпълнителите, в случай на използване на подизпълнители за изпълнение на договора. 

15. Да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко 

ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на 

проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица. 

16. Да оказва съдействие на националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, 

извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от 

общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит 

и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, партньорите и подизпълнителите му осигуряват достъп до 

помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото 

управление и изпълнение на договора.  

17. Да изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по 

предходната точка. 

18. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.  

19. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да 

уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика подобен конфликт.  

20. Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с действия, думи или 

бездействия, да не уронва неговия престиж. 

Чл.27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва екологичните изисквания на българското 

законодателство, Техническото задание и Комплексното разрешително. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докладва и води отчет за:  

1. Изпълнение на условията по Комплексното разрешително. 

2. Документация и докладване на данни по Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри. 

3. Отчитане на дейностите за приемане и сепариране на смесени битови отпадъци; 

производство на RDF-гориво от отпадъци; приемане, шредиране и  компостиране на зелени 

отпадъци; транспортиране на RDF-гориво от отпадъци, инфилтрат и депониране на 

отпадъци. 

4. Отчитане на дейностите по мониторинг. 

5. Отчетност и за количествата сепарирани и предадени за рециклиране отпадъчни материали. 

6. За произведен и предаден компост. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема в регионалното депо отпадъците от 

организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване от територията на общините 

Смолян, Чепеларе и Баните, а за всички останали случаи - след изрично писмено уведомяване и 

разрешение, издадено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и решение на Общото събрание на 

Регионалното сдружение.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва приемането на неопасни производствени 

отпадъци с битов характер, образувани в резултат на дейността на физически и юридически 

лица от общините Смолян, Чепеларе и Баните, въз основа на представено разрешение от 

съответната община.  
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(5) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по управление на регионалното депо трябва да са в 

съответствие с изискванията на: Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредба № 6 от 27 

август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, комплексното 

разрешително, Техническото задание и  обхващат основно, но не само следните дейности:  

1. Да допуска за приемане в регионалното депо единствено отпадъците, посочени в 

Комплексното разрешително. 

2. Да извършва проверка и регистриране на входящите отпадъци в регионалното депо. 

3. Да извършва предварително третиране (сепариране) на отпадъци по кодове съгласно 

комплексното разрешително, при спазване на технологията по техническия инвестиционен 

проект и условията на комплексното разрешително. 

4. Да извършва сортиране на фракции рециклируеми компоненти (хартии и картон, пластмаси 

и каучук, метали / черни метали и цветни метали/, дървесни материали, текстилни 

материали и стъкло), балирането им (без отпадъчна фракция стъкло) и предаването им за  

последващо рециклиране на крайните преработватели. 

5. Да произвежда RDF- гориво от отпадъци и да извършва транспортирането му до инсталация 

за изгаряне с оползотворяване на енергията, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6. Оползотворяване в Инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци по кодове съгласно 

комплексното разрешително и производство на компост. 

7. Да извършва обезвреждане чрез депониране в клетка № 3 на отпадъци съгласно условията 

на комплексното разрешително и при спазване на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

8. Да извършва временно съхраняване на отпадъци по кодове съгласно комплексното 

разрешително: 

а) производствени отпадъци, образувани от цялата площадка; 

б) опасни отпадъци, образувани от цялата площадка; 

в) отпадъци, на изход от сепариращата инсталация; 

г) отпадъци, на изход от компостиращата инсталация. 

9. Да поддържа сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на 

техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване по начин, който 

гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа,  

безопасното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на 

работещите в регионалното депо. 

10. Да заплаща консумираната електроенергия на регионалното депо, таксата за водоползване, 

горива и други консумативи и материали, обезпечаващи функционирането на регионалното 

депо, както и дължимите данъци върху недвижимите имоти и такса „битови отпадъци“.  

11. Да изпълнява всички дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и 

поддръжка на обекта, подробно описани в Техническото задание и комплексното 

разрешително. 

12. Да извършва мониторинг, съобразно условията на техническото задание и комплексното 

разрешително.  

13. Да води отчетност съобразно предмета на договора и във връзка с изискванията на Наредба 

№ 1 от 04.06.2014 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, както също документиране и 

докладване съгласно изисквания на националната и местната нормативна уредба и/ или 

комплексното разрешително. 

14. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали при изпълнението на 

договора логистични проблеми и аварийни ситуации, както и за мерките, предприети за 

тяхното решаване/ отстраняване. 

15. Да следи и докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до изтичане на периода за съобщаване на дефекти 

за всеки установен дефект по сгради, конструкции, съоръжения, инсталации и елементи на 

техническа инфраструктура на регионалното депо с цел своевременното им гаранционно 

отстраняване от страна на изпълнителя на договора за строителство. 
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16. Да осигури необходимите технологично оборудване, инсталации и консумативи за 

изпълнение на договора съгласно техническото задание. 

(7) За изпълнение на задълженията си по предходните алинеи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

притежава всички разрешителни документи от компетентните органи, позволяващи извършването 

на съответните дейности съобразно действащото законодателство. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за: 

1. Екологосъобразно управление на отпадъците. 

2. Безопасна експлоатация на депото и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и 

обезвреждане, включително тяхната противопожарна защита. 

3. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

4. Повишаване на квалификацията и обучението на персонала, ангажиран с експлоатацията на 

депоо и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията съгласно действащите правни норми за: 

1. Процедурата за приемане на отпадъци на депото. 

2. Отчитане на вида и количеството на депонираните отпадъци и резултатите от мониторинга 

по време на експлоатацията на депото. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безвъзмездно отстраняване на всички 

отклонения качеството на извършваните от него дейности, които са възникнали в резултат на 

лошо изпълнение.  

 

XIV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.29. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договорените работи, включително гаранцията за 

качеството на изпълнението, е в размер на 3% /три на сто/ от прогнозната стойност на договора 

без ДДС 
1
, съставляваща сума в размер на _______ лева /словом ________________________/. 

(2) Гаранцията по предходната алинея е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на 

банкова/парична гаранция.  

Чл.30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията от банкова в 

парична, като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ 

календарни дни от предоставянето на новата форма на гаранция. 

(2) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за изпълнение на 

договора – при учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване 

на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция дори и без да е налице изрично писмено 

искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Когато изпълнението на договора не е приключило, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документа 

за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция – при учредена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на 

валидност. При непредставянето на този документ в посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да спре изпълнението на договора до представянето на документ за валидна банкова 

гаранция. За времето, през което изпълнението е спряно на това основание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка за забава съгласно разпоредбите на договора. 

Чл.31. В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръхзадлъжнялост, или й се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, в 3-дневен срок 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 

5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова 

институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.32. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение 

гаранцията се освобождава в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от изтичане на срока на 

                                                 
1
 Прогнозната стойност на договора за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

3 000 000 лева без ДДС. 
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действие на договора, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите на 

усвояване на същата. 

Чл.33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на 

договора при забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на 

неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на 

договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентния съд – до разрешаване на спора от компетентния съд. 

 

XV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл.35. (1) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 

на прогнозната стойност на договора. 

(2) В случай че прекрати едностранно изпълнението на задълженията си по настоящия договор 

по причини, за които носи вина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

размер остатъка от стойността до края на изпълнение срока договора.  

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължима сума, определена за 

плащане в предвидените по този договор срокове, то същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0,1% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не 

повече от 5% от стойността на забавеното възнаграждение.  

Чл.36. (1) При неизпълнение на задълженията си по този договор всяка от страните дължи 

обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.  

(2) При частично или некачествено изпълнение на дейности и видове работи, предмет на 

договора, освен задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

следните неустойки: 

1. При неизпълнение на входящ контрол и претегляне на приети отпадъци – 1000 лева за всяко 

констатирано неизпълнение. 

2. При неизпълнение на технологията за сепариране и/или компостиране на отпадъците, 

постъпващи в регионалното депо – 1000 лева за всяко констатирано неизпълнение. 

3. При приемане за депониране на отпадъци, които не са предварително третирани, не 

съответстват на класа на депото и/или не отговарят на критериите за депониране – 5 000 

лева за всяко констатирано неизпълнение. 

4. При допускане на запалване на отпадъците на територията на регионалното депо – 5 000 

лева за всяко констатирано нарушение. 

5. При неподдържане и/или нефункциониране на дренажната система – 100 лева на ден до 

отстраняване на несъответствието. 

6. При неподдържане и/или нефункциониране на газоотвеждащата система – 50 лева на ден до 

отстраняване на несъответствието. 

7. При неизпълнение на Плана за експлоатация на регионалното депо - 500 лева за всяко 

констатирано неизпълнение. 

8. При неподдържан стопански двор, непочистени обслужващ път и прилежащите терени на 

клетка № 3 – 100 лева на ден до отстраняване на неизпълнението. 

9. При непредставени в срок на отчетни документи – 500 лева за всяко констатирано 

неизпълнение. 

10. При наличие на технически неизправни съоръжения и инсталации – 100 лева на ден до 

отстраняване на несъответствието. 

 (3) При неизпълнение на други видове задължения, произтичащи от този договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 500 лева за всяко констатирано неизпълнение 

за всеки просрочен ден. 

Чл.37. (1) В случай на едновременно неизпълнение на две или повече от задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може с писмено уведомяване да спре частично плащането 

по договора. Писменото уведомяване трябва да съдържа информация относно допуснатите 
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неизпълнения, направените пропуски и последствията от тях и срок за отстраняване на 

последиците от неизпълненията. След изпълнение на предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 

държавните контролни органи, плащането се възобновява. 

(2) Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушение на законови и 

подзаконови нормативни актове във връзка с дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предвидените в 

този договор дейности, както и задълженията за възстановяване на щети, нанесени на трети 

лица по вина на работници или служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на същия. 

(3) Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на обезщетение за 

по-големи вреди по общия ред. 

  

ХVI. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. НОСЕНЕ НА РИСКА. ЗАСТРАХОВКИ. 

 

Чл.38. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за което и да е искане, претенция, процедура 

или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на 

трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията 

си по този договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за което и да е искане, претенция, процедура или 

разноска, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима 

собственост на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор.  

(3) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод  

изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава при допуснато замърсяване на околната 

среда да поеме разходите за възстановяването й. 

Чл.39. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключва и поддържа валидни застрахователни 

полици за видовете застраховки и съгласно изискванията, посочени в Техническото задание 

/Приложение № 1/, неразделна част от настоящия договор. 

(2) Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване 

на застрахователния договор.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при необходимост да дозастрахова повереното му движимо и 

недвижимо имущество през целия период на договора, като заплаща допълнителни премии, в 

случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили 

застрахователното покритие. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на направеното искане. 

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

сключване и поддържане застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията за 

изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение. 

 

XVIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. 

 

Чл.40. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, 

свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни 

задълженията си по този договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава каквато и да е  информация предоставена му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на трети лица или да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на 

договора без предварителното съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка 

информация, получена в хода на изпълнение на договора, освен ако му бъде предварително 

писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или ако същата  бъде изискана писмено от държавен 

орган при или по повод на изпълнение на законови разпоредби. 
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(4) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички 

предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, съдържащи информация, която е изрично 

обозначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като конфиденциална, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

XIX. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.41 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.42. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна в срок от 3 /три/ дни от настъпването на непреодолимата сила. 

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

Чл.43. (1) Страните по договора не могат да го изменят. 

(2) Изменение на сключения договор се допуска при условията на действащата нормативна 

уредба и по изключение. 

 

XX.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.44. (1) Действието на този договор се прекратява: 

1. С изтичането на срока на договора. 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената поръчката. 

4. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от 

другата страна. 

5. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора. 

(2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 

за извършената работа до прекратяване на договора. 

(3) Едностранното разваляне на договора се допуска при пълно неизпълнение, а също и при 

частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно условията на чл.87-88 от Закона за 

задълженията и договорите. 

(4) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 10-дневно писмено 

предизвестие до другата страна. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на изпълненото до момента на 

прекратяване на договора. 

Чл.45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с 10-дневно писмено 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 /петнадесет/ 

календарни дни. 

2. Не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

3. Прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 5 /пет/ календарни дни и 

след отправена писмена покана, не я продължи в рамките на 2 /два/ календарни дни, считано 

от датата на получаване на поканата; 

4. Системно не изпълнява задълженията си по договора /3 (три) или повече случаи на 

неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение за срока на действие на договора). 

5. Бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в 

несъстоятелност или ликвидация. 

6. Допусне нередности или измами в работата си, които водят до материални щети; 
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7. Изпълнява поръчката с подизпълнител, които не е бил посочен в офертата за участие в 

обществената поръчка. 

 

XXI. СПОРОВЕ 

 

Чл.46. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод 

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

неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и 

добронамерено. 

Чл.47. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се 

решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство. 

 

XXII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ. 

 

Чл.48. (1) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 14 

/четиринадесет/ работни дни от получаване на искане за това по следната банкова сметка на 

името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Наименование на обслужващата банка  

IBAN  

BIC код на банката  

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови исканите суми в срока по предходната алинея, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размера на законовата 

лихва за периода на забавата. 

Чл.49. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

натрупаните и дължими лихви, глоби и неустойки при изпълнението на настоящия договор, 

подлежат на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка на името на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Наименование на обслужващата банка  

IBAN  

BIC код на банката  

 

ХXIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.50. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие 

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване 

или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет 

работни дни. 

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира 

непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във 

времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение. 

Чл.51. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.  

Чл.52. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.  

Чл.53. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.  

Чл.54. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия 

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

Чл.55. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, 

ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на 

страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез 

куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на 

страната, или са изпратени по факса или електронната поща на страната, както следва:  
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НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Смолян 4700, бул. България 12, тел.: _______________, e-mail: 

_______________________, факс: ________________. 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. _________________, ул. ______________, тел.: _______________, 

e-mail: _______________________, факс: ________________. 

(2)Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, 

тел./факс/електронна поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за 

неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за 

редовно връчени. 

Чл.56. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при 

промяна на банковата си сметка. 

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно 

извършено. 

Чл.57. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно 

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или 

целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на 

колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния 

регистър. 

Чл.58. (1) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

(2) Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра – два 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал. 

(3) Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него: 

Приложение № 1: Техническо задание с приложенията към него. 

Приложение № 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Подход и програма за 

изпълнение на поръчката, Ценово предложение от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

................................      .................................. 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ   ................................................ 

Кмет на община Смолян     .................................................................  

 

 

................................. 

ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ 

Директор на дирекция „ФСДБ” на община Смолян 


