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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с 

предмет: „Периодични доставки  на природен газ – метан – компресиран за нуждите на 

Община Смолян“. 

 

 

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

 

 

 

Днес, __.__.2018 г., в гр. Смолян,  

  

на основание чл.194, ал.1, изр.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с 

утвърден от кмета на община Смолян протокол от __.__.2018г. на комисия, назначена с 

негова Заповед № __ от __.__.2018 г., за проведено разглеждане и оценка на офертите и за 

класирането на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за доставка 

на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с 

предмет: „Периодични доставки  на природен газ – метан – компресиран за нуждите на 

Община Смолян“, информацията за която обява е публикувана на Портала за обществените 

поръчки под уникален код ID ____________, 

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 СТЕФКА ИВАНОВА 

КАВАРДЖИКОВА – началник отдел „ФСДБЧРФК“ в дирекция „ФСДНБ” 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, 

 (Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“), 

се сключи настоящият договор („Договора/Договорът“), с който Страните постигнаха 

съгласие за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ, МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 

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

възнаграждение, дължимо в размер, по начин и в срокове, определени в раздел ІI от 
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настоящия договор, да изпълни обществена поръчка за доставка с предмет: 

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН – КОМПРЕСИРАН ЗА 

НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство, Технически спецификации /Приложение № 1/ и Предложение за 

изпълнение на поръчката и Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

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

(2) Точното количество на доставения метан се определя на базата на подадените заявки от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора. Посочената прогнозна 

стойност е прогнозна, поради което Възложителят си запазва правото да не я усвои в пълен 

обем в зависимост от възникналата необходимост. 

Чл.2. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 

Страните и е със срок на действие 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването му или 

до достигане на максималната прогнозна стойност – 69 900 (шестдесет и девет хиляди и 

деветстотин) лева без ДДС. Договорът се прекратява  при настъпване на което и да е от двете 

събития. Посочената стойност е прогнозна, поради което Възложителят си запазва правото 

да не я усвои в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост. 

Чл.3. (1) Срокът за извършване на всяка от заявените доставки е до 2 / два / календарни 

дни, считани от датата на получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на направената заявка за 

доставка. 

(2) Подаването на заявка за доставка на необходимите количества метан се извършва в 

писмен вид по факс или e-mail, както и паралелно уведомление на мобилен или стационарен 

телефонен номер, също указан в договора.  

(3) Доставките се извършват по допълнително уточнен график с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

зависимост от работното време на лицата, които приемат изпълнението на доставките на 

съответния обект. 

Чл.4. (1) Мястото на изпълнение на всяка от заявените доставки е съответното складово 

стопанство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на град Смолян, за което от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

е получена заявка за доставка на метан. 

(2) Списъкът на складовите стопанства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на град Смолян, 

в които и за чиито нужди се извършват доставки на метан, е съгласно Технически 

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

 

IІ. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ, ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл.5. (1)Прогнозната стойност за доставките предмет на настоящият договор е до достигане 

на максималната прогнозна стойност 69 900 (шестдесет и девет хиляди и деветстотин) 

лева без ДДС.  

(2) Цената на 1000 куб.м. се формира от обявената  цена за природен газ от основния 

доставчик на природен газ за страната без ДДС, цена за достъп и пренос през газопреносната 

мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на 

природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, акциз и 

надбавка за доставка в размер на 

…………………лв./словом………………………………………лева/ без ДДС.  В цената на 

надбавката са Включени разходи  за: компресиране, логистика, съхранение, транспорт и 

товаро-разтоварни разходи  франко обектите. Цената на надбавката за доставка остава 

непроменена през целия срок на договора. 

Чл.6. Цената по чл.5 включва всички разходи за качественото изпълнение на доставките, 

предмет на обществената поръчка, в описания вид, количества и срок, в това число разходи 

за мобилизация, хонорари, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с 

работата на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания към подизпълнителите, разходи за 

производство, складиране, съхранение, наеми на помещения, енергия, транспорт франко 

местоизпълнението, труд и други подобни, както и непредвидени разходи и печалба за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл.7. Не се допуска промяна на цената на надбавката за доставка след подписването на 

настоящия договор освен в изрично предвидените от закона случаи. 

Чл.8. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено заявените и 

действително доставените количества метан съобразно направените заявки по цена съгласно 

условията на настоящия договор.  

/2/ Цената  за заплащане на всяка отделна партида природен газ / метан / - компресиран  е на 

база на действително изразходвано гориво, доставено и отчетено  с индивидуални 

измервателни устройства за търговско измерване на разхода на природен газ на всеки от 

обектите. Цената се формира съгласно оферираната от изпълнителя  цена  на 1000 куб.м. без 

ДДС  в деня на получаване на стоката след  представяне на отчетни показания за всеки обект, 

представяне на сертификат за калорийността на доставения природен газ /метан/ - 

компресиран. 

/3/ Фактурирането се извършва в края на всеки месец, показателите на разходомерите се 

отчитат в последния работен ден на месеца, което се удостоверява с двустранно подписан 

протокол за всеки от обектите.       

/4/ Всички разходооправдателни документи за извършените доставки на метан се одобряват 

от представител на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/5/ Количествата на доставеното гориво се установяват  чрез монтирани измервателни уреди  

на всеки от обектите.       

Чл.9. (1) Плащанията по договора се извършват в съответствие със следния начин: 

1. Авансово плащане по договора за изпълнение не се предвижда. 

2. Действително заявеното и изразходвано гориво, доставено и отчетено  с индивидуални 

измервателни устройства за търговско измерване на разхода на природен газ - метан на 

всеки от обектите се заплаща на база на оферираната от изпълнителя  цена  на 1000 куб.м. 

без ДДС  в деня на получаване на стоката след, представяне на отчетни показания за всеки 

обект, представяне на сертификат за калорийността на доставения природен газ /метан/ - 

компресиран, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считани от представяне на надлежно 

оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставеното количество на природен 

газ / метан / - компресиран, ведно с приложенията към нея. 

(2) Когато цяла заявка за доставка на природен газ /метан/ - компресиран е изпълнена от 

подизпълнител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждението за нея на подизпълнителя при 

условията на предходната алинея въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, 

от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на подизпълнителя, когато искането за 

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

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

следната банкова сметка на Изпълнителя:  

Наименование на обслужващата банка  

IBAN  

BIC код на банката  

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

промени по алинея (1) в срок от 3 /словом три/ календарни дни, считано от момента на 

промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

 

А/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
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1. Да извърши доставката с грижата на добрия търговец при спазване на нормативните 

изискванията и правила, в това число действащите норми и изисквания за опазване на 

околната среда и здравните изисквания съгласно действащото законодателство. 

2. Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск природен газ / метан / - компресиран по вид, 

количество и качество в съответствие с получените заявки, Техническите спецификации 

/Приложение №1/, неразделна част от настоящия договор и представената оферта, ведно с 

всички съпътстващи доставката документи, в това число сертификат за калоричността на 

доставеният природен газ / метан / - компресиран.  

3. Да сключи договор за подизпълнение с всеки подизпълнител, посочен в офертата му. 

Клаузите на всеки договор за подизпълнение следва да гарантират, че съответния 

подизпълнител няма право да превъзлага една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

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

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати 

копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

5. Да извърши всяка заявена доставка в срок и на мястото на изпълнението съгласно 

условията на настоящия договор. 

6. За изпълнение на доставката да използва собствен или нает транспорт, който да отговаря 

на нормативните изисквания за превозване на природен газ / метан / - компресиран. 

7. Да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно 

приложение № 10 от ЗОП. Клаузите на всеки договор за подизпълнение в приложимите 

случай следва да гарантира спазване от подизпълнителя на задълженията по настоящия 

пункт. 

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

необходимото време да я прегледа за недостатъци. 

9. Да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

рекламации за количество и качество на доставения природен газ / метан / - компресиран. 

10. 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. 

11. 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 националното законодателство и да подлежат на ясно идентифициране 

(отделна счетоводна аналитичност) и проверка. 

12. Да гарантира, че данните, посочени в документи за плащане, 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. 

13. 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местонахождение. При наличие на партньори и 
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подизпълнители, те съхраняват оригиналите на всички документи, свързани с 

изпълнението на дейностите по договора, за които са отговорни в досие по договора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява в досието заверени от партньорите и подизпълнителите 

копия на тези документи. 

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

дейностите по договора. В тази документация се включват всички документи, отразяващи 

приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, 

оправдаващи направени разходи като фактури, командировъчни, документация за 

възнагражденията. 

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

приемливо време до документацията, свързана с изпълнената доставка, за извършване на 

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

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

подизпълнителите или третите лице, в случай на използване на подизпълнители или 

трети лица за изпълнение на договора. 

17. 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. 

18. Да предостави възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представители на други компетентни 

органи, националните одитиращи власти и външните одитори да извършват проверки 

чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението и да 

извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за 

отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към 

изпълнението на договора. 

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

предходната точка. 

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

21. 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.  

22. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора 

и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

23. Да спазва изискванията на законодателството на Република България и на Европейската 

общност във връзка с извършването на доставките. 

24. Да извърши за своя сметка всички работи, предназначени за отстраняване на рекламации, 

пропуски и грешки при изпълнението на договора, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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

бездействия, да не уронва неговия престиж. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството, годността за употреба и безопасността 

на доставения природен газ / метан / - компресиран. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите сертифицирани батерии от 

бутилки /съоръжения съдържащи бутилки, които са монтирани в метална рамка/, като 

доставките се осъществяват, единствено чрез подмяна на празната група батерии с пълни.      

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията си самостоятелно или 

съвместно с един или повече подизпълнители, ако такива са предвидени в офертата му, като 

независимо от използването на подизпълнители единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен 

пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за осъществяване 

на доставката. 

2. Да иска приемане на доставката чрез определено/и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице/а. 

3. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената доставка при 

условията и в срока съгласно раздел ІI от настоящия договор. 
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Б/  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

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

2. Да уточни часа на извършване на доставките и да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

промени по доставката, свързани с отпуски и непредвидени обстоятелства. 

3. Да определи и осигури оправомощено/и лице/а, което/които да участва/т в приемането на 

всяка доставка на природен газ / метан / - компресиран, в това число да установява 

съответствието по количество и качество на доставения природен газ / метан / - 

компресиран, както и да участват при отчитането на индивидуалните измервателни 

устройства за търговско измерване на разхода на природен газ на всеки от обектите. 

4. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка доставка, отговаряща на изискванията на настоящия 

договор,  чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. 

5. Да заплати съответното възнаграждение за всяка изпълнена доставка при условията и в 

срока съгласно раздел ІIІ от настоящия договор. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. В срока и съгласно условията на настоящия договор лично или чрез упълномощен свой 

представител да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично или чрез упълномощен негов 

представител доставката на природен газ / метан / - компресиран при условията на 

настоящия договор, удостоверено чрез подписване на двустранен приемно – 

предавателен протокол. 

2. При предаване на всяка доставка лично или чрез свой представител да я прегледа за 

недостатъци. 

3. По всяко време да извършва анализи за качеството, както и да измерва /преброява/ 

количеството на всяка отделна доставка. Анализите се правят от независима контролна 

организация, съгласно изискванията на Техническите спецификации /Приложение №1/, 

неразделна част от настоящия договор, като заключението е задължително за страните. 

4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по настоящия 

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

възнаграждение. Заплащат се само действително заявените, доставени и действително 

изразходвани количества гориво, доставено и отчетено  с индивидуални измервателни 

устройства за търговско измерване на разхода на природен газ на всеки от обектите. 

5. Да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по 

Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Приложенията, 

докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на 

Договора. 

6. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

ІV. РЕКЛАМАЦИИ. 

 

Чл.15. (1) При съществени отклонения в доставката тя не се приема. 

(2) Рекламации, отнасящи се до количество, се предявяват в момента на получаване на 

стоката. При установяване на разлики в количеството се съставя двустранно подписан 

протокол. 

(3) Рекламации, отнасящи се до качеството, могат да бъдат предявени до 20 / двадесет /  дни 

след  излизане на пробите за качество. При доставка на некачествен природен газ / метан / - 

компресиран, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го заменя за своя сметка. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени за своя сметка рекламираната стока с 

качествена и да достави заявеното количество природен газ / метан / - компресиран в срок до 

24 /двадесет и четири/ часа от получаване на рекламацията. 
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V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА.  

НОСЕНЕ НА РИСКА. 

 

Чл.17. Приемането на доставения природен газ / метан / - компресиран се извършва на 

мястото за изпълнение на поръчката съгласно чл.4 от настоящия договор. 

Чл.18. Извършването на всяка доставка се удостоверява с двустранно подписан в 3 (три) 

екземпляра приемо-предавателен протокол от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. При подписване на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички съпътстващи доставката необходими документи, в това число 

Сертификат за калорийността на доставения природен газ / метан – компресиран / и т.н.. 

Чл.19. Рекламациите се извършват при условията на предходния раздел ІV. 

Чл.20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме доставката, ако открие 

съществени недостатъци. 

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

неустойка за забавата. 

Чл.21. Собствеността върху доставения природен газ / метан – компресиран се прехвърля на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането от негова страна, констатирано с двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол. Рискът от погиването на доставения природен газ / 

метан – компресиран преминава в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия момент освен ако 

погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го 

предотврати при полагане на дължимата грижа. 

 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 
Чл.22. (1) Действието на този договор се прекратява: 
1. С изпълнението на всички задължения на Страните по него и/или с изтичане срока на 

договора. 

2. Преди изтичане срока на договора: 

2.1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

2.2. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 

/словом седем/ календарни дни от настъпване на невъзможността и да представи 

доказателства;  

2.3. С 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно 

неизпълнение на съответните задължения по раздел ІV от настоящия договор. 

2.4. С 5-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

системно констатирано лошо, респ. забавено изпълнение /за три или повече заявени 

доставки през срока на действие на договора/. 

2.5. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 

предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той 

не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с едностранно писмено 

уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

2.6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно 

писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.7. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва 

дейност в обхвата на доставките по договора. 

2.8. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато е необходимо съществено 

изменение на договора, което не позволява той да бъде изменен на някое от 

основанията съгласно действащата нормативна уредба. 

2.9. 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, 
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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. 

2.10. При наличието на други предпоставки в съответствие с изискванията на 

действащото националното законодателство.  

2.11. При прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 

лице е установено; 

2.12. При условията по чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

 

(2) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 

лице – страна по Договора без правоприемство: 

1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. Изпълнителят се задължава: 

o да преустанови извършването на доставките, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя;  

o да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

o да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на 

Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на поръчката в 

съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки да се откаже от договора и 

да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

стойността на извършените до момента на отказа работи. Констатациите за изпълнените 

дейности  се оформят в протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното. 

 

 

VIІ.  ОТГОВОРНОСТ. 

 

Чл.23. (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна 

дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на настоящия договор и 

българското гражданско и търговско законодателство. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 

неизпълнение на договорните си задължения. 

Чл.24. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати по свое желание изпълнението на договора преди 

извършването на доставките, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % 

/двадесет на сто/ от стойността на договора.  

(2) При забава на дадена доставка в уговорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 20% /двадесет на сто/ от стойността на конкретната доставка. 

(3) При доставка на гориво, което не отговаря на изискванията на настоящия договор по вид, 

количество или качество, освен задължението за доставка на гориво съгласно условията на 

настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% /двадесет на сто/ 

от стойността на конкретната доставка. 

(4) Ако недостатъците по предходната алинея, констатирани при приемането на доставката, 

не бъдат отстранени в срока по чл.16, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен размера на съответната 

неустойка по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за 

отстраняване на недостатъците. 
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Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същия дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,1 % от стойността  на забавените суми за всеки просрочен ден, но не 

повече от 20 % от стойността на забавените суми. 

Чл.26. (1) При прекратяване на договора по чл.22, ал.1, т.1, 2.1 или 2.2 страните не си дължат 

неустойки. 

(2) При прекратяване на договора по чл.22, ал.1, т.2.3 или 2.10 виновната страна дължи 

неустойка в размер на 20% /двадесет на сто/ от стойността на договора. 

(3) При прекратяване на договора по чл.22, ал.1, т.2.4, т.2.6, 2.7, 2.9 или 2.12 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% /двадесет на сто/ 

от стойността на договора. 

(4) При прекратяване на договора по чл.22, ал.1, т.2.5 или 2.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

лихви, неустойки и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а само извършените и 

неразплатени доставки, доказани със съответните документи и фактури. 

Чл.27. (1) Дължимата неустойка по предходните разпоредби не лишава страните от 

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

предоставени им от закона. 

(2) Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или като 

резултат от нискокачествено изпълнение на дейностите по договора и неспазване на 

условията на настоящия договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІІI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
 

 

Чл.28. Общи условия, приложими към Подизпълнителите: 

1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на 

Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 

предвидените в ЗОП условия. 

4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на Изпълнителя. 

5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя 

и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или 

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

офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за 

едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя. 

Чл.29. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

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

1. Приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите. 

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

Договора. 

3. При осъществяване на контролните си функции по Договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

Чл.30. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

                                                 
1
 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато 

Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнител/и 
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(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено 

от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(3) Към искането по предходната алинея Изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея (2), когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

X. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ. 

 

Чл.31. (1) В случай че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

разходи, Изпълнителят се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 

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

Възложителя: 

Наименование на обслужващата банка „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 

IBAN BG 65 FINV 9150 3117 1950 30   

BIC код на банката FINVBGSF 

 (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.32. Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителят, както и 

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

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

Възложителя: 

Наименование на обслужващата банка „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 

IBAN BG 65 FINV 9150 3117 1950 30 

BIC код на банката FINVBGSF 

 

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл.33. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 

него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. Специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. Разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

Конфиденциалност  

Чл.34. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по 

повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 

информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската 

дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, 

изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението 

на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на 

изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на 

придобит професионален опит от Изпълнителя. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, 

като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 
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(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 

от която и да е от Страните; 

2. Информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 

или 

3. Предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган 

и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни поделения, 

контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея 

физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези 

задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на 

конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и 

да е основание.  

Публични изявления 

Чл.35. Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 

Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 

Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено 

съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл.36. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по 

Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл.37. 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. 

Непреодолима сила 

Чл.38. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента 

на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. Не е налице 

непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страната 

или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради 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 до 7 

/словом седем/ календарни дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво 

се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 

Договора. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от Българската 

търговско-промишлена палата. Ако страна не бъде уведомена за непреодолимата сила или тя 

не бъде потвърдена от Българската търговско-промишлена палата, не може да се извърши 

позоваване на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 

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

насрещни задължения се спира. 

Нищожност на отделни клаузи 
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Чл.39. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 

считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това 

да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността 

на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като 

цяло. 

Уведомления 

Чл.40. (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. Смолян, бул. България № 12 

Тел.: +____/____/___________________________________ 

Факс: +359/301/62426 

e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg 

Лице за контакт: ____________________________________ 

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; 

4. Датата на приемането – при изпращане по факс; 

5. 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 3 /словом три/ календарни 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 3 /словом три/ календарни дни 

от вписването ѝ в съответния регистър. 

Приложимо право 

Чл.41. Този Договор, в това число Приложенията към него, 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. За неуредените в този Договор 

въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Разрешаване на спорове 

Чл.42. 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 
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чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 

Екземпляри 

Чл.43. Този Договор е изготвен и подписан в 3 /словом три/ еднообразни екземпляра – един 

за Изпълнителя и два за Възложителя. 

Приложения: 

Чл.44. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 –Технически спецификации; 

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение от 

офертата на Изпълнителя. 

Този Договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

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

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

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

 

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

СТЕФКА ИВАНОВА КАВАРДЖИКОВА  

Началник на отдел „ФСДБЧРиФК“  

в дирекция „ФСДНБ“ в община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


