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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 доставка 

 

 

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 _____._____.2016 г. на кмета на община Смолян за 

определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за ДОСТАВКА 

по реда на Глава V от Закона за обществените поръчки – чрез открита процедура с предмет: 

„Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските 

градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“, която обществена 

поръчка е открита с решение № ____________ от ___ . ___ .2016 г.  на кмета на община 

Смолян и обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 

__________________________,  

 

между: 

 

1. 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 

2. ___________________________________, 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, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

  

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

 

І. ПРЕДМЕТ, МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

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

обществена поръчка за доставка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за 

деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за 
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потребителите на ДЦДВУ“Звънче“ в съответствие с Техническото задание /Приложение 

№1/ и Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/, неразделна част от настоящия договор, 

срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му плати възнаграждение в размер, по начин 

и в срокове, определени в раздел ІІ от настоящия договор. 

(2) Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват: 

1. Приготвяне и доставка на готова храна – обяд за деца до 3 годишна възраст. 

2. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна  закуска, подкрепителна закуска, 

обяд и следобедна закуска в  детските заведения на територията на Община Смолян.   

3. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна  закуска, обяд и следобедна закуска 

в  Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ гр. Смолян. Конкретните 

параметри, обем и специфични изисквания към изпълнението са посочени в Техническото 

задание /Приложение №1/ и Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Подход и 

програма за изпълнение на поръчката и Ценово предложение от Оферта на 

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

 

Чл.2. (1) Мястото на изпълнение на доставките е както следва:  

 - Раздаването на храна за деца до 3 – годишна възраст се извършва в следните 6 пункта в гр. 

Смолян: 

1. Пункт кв. Смолян /Стар Център/ – сградата на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, ул. 

„Училищна“ – източна страна на училището; 

2. Пункт кв. Каптажа –  ул. „Хр. Христов” №31,  

3. Пункт ж.к..Нов център ул.Дичо Петров”, бл.48; 

4. Пункт кв. Райково, ул. „Соколица” № 12, сградата на ОДЗ №3 „Родопчаначе”;  

5. Пункт кв. Райково, ул.Славееви гори” №1, сграда на ОДЗ №11 “Митко Палаузов“; 

6. Пункт, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 9 

Пунктовете за раздаване на храната се предоставят от Възложителя, като 

Изпълнителят следва да осигури персонал, който да разсипва храната в съдове 

предоставени от родителите на децата до 3-годишна възраст, да почиства и поддържа 

предоставените помещения.  
 

-Храната за деца до 7- годишна възраст се доставя в следните детски градини:     

- ЦДГ №1 „Слънце”-гр. Смолян, ж. к. „Нов център”, ул. „Зорница” №10;  

- ОДЗ №2 „Синчец”-гр. Смолян, ж. к. „Нов център”, ул. „Момина скала” №2;  

- ОДЗ №3 „Родопчанче”-гр. Смолян, кв. Райково, ул. Соколица” №12;  

- ОДЗ №4 „Радост”-гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Продан Табаков” №1,  

- ОДЗ №5 „Буратино”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Училищна” №7, 

 с филиал в -гр. Смолян, ул. „Спартак“№ 9 

- ОДЗ №6 „Зорница”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Първи май” №19 с филиал в 

- гр. Смолян, ул. „Христо Христов“ № 31  

- ЦДГ №8 “Вела Пеева”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Петър Берон” №8;  

- ЦДГ №10 „Детелина”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Г. С. Раковски” №33;  

- ОДЗ №11 „Митко Палаузов”-гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Славееви гори” №1; 

-  ЦДГ „Русалка” – село Търън; 

- ОДЗ „Вела Пеева” – село Смилян, ул. „9 септември” №20, със следните филиали:  

- ЦДГ село Смилян, ул. „Васил Левски“№ 1, 

- ЦДГ село Могилица 

- ОДЗ „Изворче“, село Момчиловци, ул. „Елица“№15 

 

-Храната за потребителите в Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ 

се доставя на следния адрес: 

- гр. Смолян, ул. „Зорница“№ 10  

(2) Срока за изпълнение на всяка доставка е както следва:  

Доставката на храна се осъществява всеки работен ден от седмицата, както следва: 
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Доставката на храна се осъществява всеки работен ден от седмицата, както следва: 

- за децата до 3-годишна възраст веднъж дневно, като храната следва да е доставена 

във всички  пунктове във периода 10,30 ч. – 12,30 ч. 

- за децата в детските заведения, храната следва да се достави във всички детски 

заведения, включени в предмета на настоящата поръчка, както следва: 

Закуска – 08,00 ч. – 08,30 ч. 

Подкрепителна закуска – 09,30 ч. – 10,00ч. 

Обяд – 11,00 ч. – 11,30 ч. 

Следобедна закуска – 15,00 ч. – 15,30 ч. 

- за потребителите в социалното заведение, храната следва да се достави, както 

следва: 

Закуска – 08,00ч. – 08,30 ч. 

Обяд – 11,00 ч. – 11,30 ч. 

Следобедна закуска – 15,00 ч. – 15,30 ч. 

 

Чл.3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

(2) Срокът на действие на договора е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на 

подписването му.  

 

 

ІІ. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ, ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.4. (1) Единичните цени на доставките, предмет на настоящия договор, съгласно Ценова 

оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, са в размер на:  

- Единична цена за 1 храноден за 1 потребител в ДЦДВУ“Звънче“ в размер на 

……………………………… лв. /словом…………………………/ лева без ДДС, която 

цена е формирана на база на следните единични цени по видове дейности, както 

следва: 

 

№ ПО 

РЕД 

ЦЕНА ЗА ВИД ДЕЙНОСТ ЦЕНА БЕЗ ДДС 

1. Единична цена за доставка на 

сутрешна закуска за 1 потребител 

             _________ . ___ лева 

Словом:_______________________________ 

лева без ДДС 

 

2. 
Единична цена за доставка на обяд 

за 1 потребител 

             _________ . ___ лева 

Словом:_______________________________ 

лева без ДДС 

 

3. 

 

Единична цена за доставка на 

следобедна закуска за 1 потребител 

_________ . ___ лева 

Словом:_______________________________ 

лева без ДДС  

 

ОБЩА ЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА 1 ХРАНОДЕН 

ЗА 1 ПОТРЕБИТЕЛ БЕЗ ДДС 

         _________ . ___ лева 

Словом:_______________________________ 

лева без ДДС 

 

- Единична цена за 1 храноден за 1 дете до 3 годишна възраст в размер на 

……………………………… лв. /словом…………………………/ лева без ДДС. 

- Единична цена за 1 храноден за 1 дете до 7 годишна възраст в детските заведения 

в размер на ……………………………… лв. /словом…………………………/ лева 

без ДДС, която цена е формирана на база на следните единични цени по видове 

дейности, както следва: 
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№

 ПО 

РЕД 

ЦЕНА ЗА ВИД ДЕЙНОСТ ЦЕНА БЕЗ ДДС 

1

. 
Единична цена за доставка на 

сутрешна закуска за 1 дете 

             _________ . ___ лева 

Словом:_________________________

______ лева без ДДС 

2

.  
Единична цена за доставка на 

подкрепителна закуска за 1 дете 

             _________ . ___ лева 

Словом:_________________________

______ лева без ДДС 

 

3

. 

Единична цена за доставка на 

обяд за 1 дете 

             _________ . ___ лева 

Словом:_________________________

______ лева без ДДС 

 

4

. 

 

Единична цена за доставка на 

следобедна закуска за 1 дете 

_________ . ___ лева 

Словом:_________________________

______ лева без ДДС  

 

ОБЩА ЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА 1 

ХРАНОДЕН ЗА 1 ДЕТЕ БЕЗ ДДС 

         _________ . ___ лева 

Словом:_________________________

______ лева без ДДС 

 

 (2) Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на единичните цени по 

видове дейности, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и действително изпълнените 

доставки. 

 

(3) В цената по предходната алинея са включени всички разходи по изпълнение на 

поръчката, в това число разходите за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт, 

командировъчни и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания 

изпълнител. 

 

Чл.5. /1/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане фактури, отговарящи 

на изискванията на Закона за счетоводството, като всяка фактура следва да съдържа следната 

задължителна информация: 

 

Получател: Община Смолян 

 гр. Смолян, бул.“България”,  № 12 

 ЕИК: 000615118 

 ЕИК по ЗДДС: BG 000615118 

 МОЛ: Николай Тодоров Мелемов 

 Номер на документа, дата, място 

 Получател: определен от Възложителя представител на Община Смолян. 

 

В случай, че за част от поръчката бъдат привлечени допълнителни средства от 

проекти и програми финансирани със средствата от Европейския съюз или други 

международни донори или национални програми, същите ще се доставят от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящата поръчка, като това обстоятелство следва да бъде 
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посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при издаване на фактурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия 

следва да спазва мерките за информация и публичност и другите специфични 

изисквания на съответната оперативна програма. 

 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представените му фактури по 

посочена от него банкова сметка: 

 

Наименование на обслужващата банка  

IBAN  

BIC код на банката  

 

Чл.7./1/ Цената се превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

-  Авансово плащане по договора не се предвижда. 

- Плащането се извършва в срок до 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от 

представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към която се 

прилагат приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи изпълнението на съответните 

доставки. Фактурирането на храната за месеца се извършва до 10-то число на следващия 

месец.  

/2/ Цената по ал. 1 се плаща само за действително доставени закуски и обяди, по брой, 

уточнен по реда на ал. 1, които са приети от възложителя по договора като съответстващи на 

всички договорни условия и изисквания, на базата на издадена за това фактура за приетите с 

приемо-предавателни протоколи доставки през предходния месец. 

 

/3/ Договорените условия и единични цени не подлежат на изменение за целия срок на 

изпълнение на настоящия договор. 

/4/ Възложителят може да променя обема на договора според броя на децата или 

потребителите в социалното заведение. Броят на децата се променя текущо през годината в 

зависимост от присъствията им в детските заведения, социалното заведение или желаещите 

да получават храна за деца до 3 годишна възраст. 

 

 

ІІІ. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВЕНИТЕ ХРАНИ 

 

Чл.8. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на българското и 

европейското законодателство, относимо към предмета на настоящата поръчка.  

Участникът следва да осигури ежедневно по една порция от всички храни с 

цел осъществяване на контрол по изпълнението, вземане на съответните проби и 

т.н. 
 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя ежедневно заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ порции храни, 

като при доставка на храна с отклонения от необходимото качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не 

приема доставката, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава в срок до 0,20ч. /двадесет/ минути да 

достави храна,  която да отговаря на всички изисквания за пълноценност и качество.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

А/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да извърши доставката с грижата на добрия търговец при спазване на нормативните 

изискванията и правила. 

2. Да достави храните,  в съответствие с Техническо задание /Приложение №1/ и Оферта на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/, неразделна част от настоящия договор, ведно с 

всички съпътстващи доставката документи, /където е приложимо/.  

3. Да извърши доставката в сроковете и на местата на изпълнението съгласно условията на 

настоящия договор. 

4. При предаване на доставката да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител 

необходимото време да я прегледа за недостатъци. 

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

извършваните дейности, предмет на настоящия договор. 

6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора за 

обществената поръчка и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

7. Да извърши за своя сметка всички работи, предназначени за отстраняване на пропуски и 

грешки при изпълнението на договора,  

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

бездействия, да не уронва неговия престиж. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставките. 

2. Да иска приемане на доставките чрез определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица. 

3. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършените доставки 

при условията и в срока съгласно раздел ІІ от настоящия договор. 

 

Б/  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора. 

2. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставките на храни, отговаряща на изискванията на 

настоящия договор,  чрез подписване на двустранни приемо-предавателни протоколи. 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнените доставки 

при условията и в срока съгласно раздел ІІ от настоящия договор. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. В срока и съгласно условията на настоящия договор лично или чрез упълномощени свои 

представители да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично или чрез упълномощен негов 

представител храните, предмет на настоящия договор, удостоверено чрез подписване на 

двустранни приемно – предавателни протоколи. 

2. При предаване на доставката лично или чрез свои представители да я прегледа за 

недостатъци. 

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за дадена доставката по 

настоящия договор, да откаже приемането й, както и да откаже да заплати съответното 

възнаграждение.  

4. да осъществява контрол по отношение на калкулирането на хранителните продукти и 

спазването на санитарно-хигиенните норми, като за целта може да извършва проверки на 

изпълнителя по всяко време през срока на действие на договора; 

5. да извършва проверки в специализирани лаборатории на компетентните органи за 

качеството на приготвяната храна; 

6. да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на количествата на доставяната 

храна според броя на децата и потребителите, които ще се хранят 

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

с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА.  

 

Чл.14. Приемането на доставките се извършва на местата за изпълнение на поръчката 

съгласно настоящия договор  

Чл.15. Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписани приемо-

предавателни протоколи от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
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Чл.16. Рекламации относно количествата и качеството се правят в момента на приемането 

им и откриването им, но не по-късно от 20 /двадесет/ минути от приемането на съответната 

доставка. 

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме дадена доставка, ако открие  

недостатъци. 

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи 

неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците. 

Чл.18. Собствеността върху доставеното се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на 

приемането му от негова страна, констатирано с двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол.  

VІ.  ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши клаузите на настоящия договор. 

Чл.20. При прекратяване на договора по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 2 % /два процента/ от прогнозната стойност на договора.  

Чл.21. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати по свое желание изпълнението на договора 

предсрочно, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% /два процента/ от 

прогнозната стойност на договора.  

Чл.22. При забава на дадена доставка в уговорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 

в размер на 0.1% /нула цяло и един процент/ от цената на съответната доставка с ДДС за 

всяка 1 /една/ минута закъснение, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от стойността на 

съответната доставка. 

Чл.23. При доставка на храни с различни характеристики по отношение на количество и 

качество от тези, описани в Техническото задание /Приложение №1/ и Оферта на 

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

задължението за доставка на храна съгласно условията на настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 0.1% /нула цяло и един процент/ от общата 

цена на съответната доставка с ДДС за всяка 1 /една/ минута просрочие до извършването на 

доставката съгласно условията на договора, но не повече от 20% / двадесет на сто / от 

стойността на съответната доставка. 

Чл.24. (1) Дължимата неустойка по предходните алинеи не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, 

предоставени му от закона. 

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на доставката не бъдат отстранени в 

договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и 

неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците. 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.25. Действието на този договор се прекратява: 
1. С изпичане на срока и изпълнението на всички задължения на страните. 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 
4. С 30-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно 

неизпълнение на съответните задължения по настоящия договор. 

Чл.26. (1). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на дадена доставка повече 

от  3/три/ пъти, или извърши 3 /три/доставки с отклонения по отношение на качество или 

количества в рамките на 6 /шест/ месечен период от изпълнението на настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да претендира обезщетение. 

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

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  
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VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

 

Чл.27. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила, 

продължила повече от 20 дни. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима 

сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й. 

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

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

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

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

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

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 

договора. 

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

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

стойността на извършените и приети към момента на установяване на преодолимата сила 

доставки.  

IX.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. 

 

Чл.28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

(2) Изпълнителят няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 

всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите 

служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 

необходимата степен за целите на изпълнение на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставят на трети лица, 

освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите и 

материалите. 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала известна при или по повод изпълнението на този договор. 

Чл.32. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на 

уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.33. В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или спорове по или във 

връзка с настоящия договор, или неговото нарушаване, се прилага следната процедура за 

уреждането им: 

1. Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата страна за 

естеството на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, не по-късно 

от седем дни от момента на възникването. 

2. При получаване на уведомлението по предходната точка, представителите на страните се 

задължават да започнат консултации с цел постигане разрешение на претенцията, 

възникналото противоречие или спор, по взаимно съгласие, без да се стига до прекъсване 

в хода на изпълнението на дейностите. 

Чл.34. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 

връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия, относно 

действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както 

и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и 

търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При 
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непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд. 

Чл.35. Промени и допълнения на настоящия договор се извършват само под формата на 

писмен анекс, подписан от двете страни. 

Чл.36.  Гаранция за изпълнение. 

- Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:      

 парична сума в размер на 1,5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС – 

……… /словом ………………./ лева, преведена по сметка на Община Смолян -  

IBAN: BG 66 IABG 7491 3350005003 код IABGBGSF, „ИНТЕРНЕНЕШЪНЪЛ 

АСЕТ БАНК” АД, клон Смолян  

 оригинал на банкова гаранция на същата стойност.   

 

Чл.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение.  

 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранцията да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да 

бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък  от 30 дни след изтичане 

на срока за изпълнение на договора.  

 Чл.38 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора и 

след отправено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се посочва датата на сключване на 

договора, предмета на договора и сумата на гаранцията, без да се дължат лихви. 

Чл.39 Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди подписване на договора под 

формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка, посочена от Възложителя. 

Чл.40 (1)Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните – до неговото окончателно решаване.  

(2) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение и не дължи нейното връщане в случаите  

по чл. 19 и чл.26, ал.1 от настоящия договор. 

  Чл.41 Възложителят не дължи на Изпълнителя лихва върху гаранцията за изпълнение. 

  Чл.42. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 

противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза 

или договора като цяло. 

 

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – по два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1: Техническо задание. 

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

за изпълнение на поръчката и  Ценово предложение от Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

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

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ _______________________________ 

Кмет на община Смолян _________________________________________ 

 

 

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

ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ 

Директор на дирекция „Финансово счетоводна  

дейност и бюджет ” на община Смолян 

 


