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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

към покана с изх. № 7 от 27.08.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 

услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Упражняване на 

строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект 

„Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с 

акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

В4.11.01 от 12.11.2014г.“. 

     

 

 

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

Рег. № ПНО-ОП-15.09-…. 

Рег. № ______________________________ 

 

 
Днес, __.__.2015 г., в гр. Смолян,  

на основание чл. 101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с 

одобрен от кмета на община Смолян протокол от __ . __ . 2015г. на комисия, назначена с негова 

Заповед № _____ от __. __. 2015 год.,  

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 ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

 ______________________________________________, със седалище и адрес на 

управление ____________________ , 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: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши срещу заплащане и в 

съответствие с Техническо задание и изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционeн проект 

/Приложение № 1/, Техническо предложение /Приложение № 2/ и Ценово предложение 

/Приложение № 3/, неразделна част от настоящия договор, функциите на консултант съгласно 

чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен 

надзор и контрол по строителството при изпълнението на строителни и монтажни работи по 

проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с 



2 

акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

В4.11.01 от 12.11.2014г.“, като предмет на настоящия договор е изпълнението по Обособена 

позиция № ____ – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: ____________________________________________ . 

 

II. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл.2. (1) За изпълнението на настоящия договор възложителят ще заплати на изпълнителя 

съгласно Ценовото му предложение /Приложение № 3/, неразделна част от настоящия договор, 

възнаграждение в размер на _____.__ лева /словом________________________________/ с ДДС, 

в това число: 

1. _____________ лева / словом ________________________________________ / без ДДС,  

2. 20 % ДДС - ________. ___ лева / словом ___________________________________/. 

(2) Размерът на дължимото от възложителя възнаграждение по предходната алинея е 

окончателен и няма да подлежи на увеличение. 

Чл.3. Възложителят заплаща на изпълнителя цената по чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: 

1. Авансово плащане в размер на 20% /двадесет на сто/ от цената на договора за изпълнение се 

извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след подписването му и представяне на 

надлежно оформена фактура – оригинал от изпълнителя; 

2. Окончателното заплащане за действително осъществения строителен надзор при 

изпълнението на строителните и монтажни работи се извършва след приспадане на 

извършеното авансово плащане за обекта в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след 

представяне на констативен протокол за установяване годността за ползване (без забележки) 

и окончателен доклад за обекта, двустранно подписан протокол за приемане на изпълнените 

услуги и надлежно оформена фактура за дължимата сума – оригинал от изпълнителя.  

Чл.4. Всички плащания по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по банковата 

сметка на изпълнителя в посочените по-горе срокове, след представена от изпълнителя на 

възложителя оригинална фактура. Съответната фактура се издава в срок до 7 (седем) календарни 

дни, считано от датата на заверка от оторизиран представител на възложителя на представените 

доказателствени документи. 

Чл.5. За извършване на плащанията изпълнителят изготвя фактура, която следва да съдържа 

следната 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: инж. Мариана Александрова Цекова или друг оправомощен представител на община 

Смолян. 

В описателната част на фактурите задължително следва да бъде вписан следният текст: 

„Разходът е по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 

инфраструктура“ с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално 

сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“ съгласно Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“ 

Чл.6. Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от изпълнителя 

работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. 

Отстраняването на недостатъците е за сметка на изпълнителя. 

Чл.7. Всички направени от изпълнителя разходи за държавни такси, във връзка с издаване от 

специализираните държавни контролни органи на окончателни становища за въвеждане на 

строежа в експлоатация, са за сметка на възложителя и не се включват в цената по чл.2, ал.1. 

Възложителят възстановява тези разходи на изпълнителя след представяне на оригинални 

фактури за дължимите суми, заверени копия от оригиналните платежни документи и 

положителни съгласувателни документи от съответните компетентни органи. 
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III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл.8. (1) Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор и контрол по 

строителството в периода от подписване на протокол за започване на строителството и 

извършване заверка на заповедната книга до подписването на констативен протокол за 

установяване годността за ползване на строежа. 

(2) Изпълнителят се задължава да изготви и предаде на възложителя за строежа по чл.1 

окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след 

подписване на констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от 

специализираните контролни органи и възложителя, като съдейства за въвеждане на строежа в 

експлоатация.  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.9. Изпълнителят е длъжен: 

1. Да упражнява в съответствие с чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителен надзор в следния 

задължителен обхват: 

 Законосъобразно започване на строежа по чл.1. 

 Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството. 

 Спиране на строежа по чл.1, който се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, 

ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ. 

 Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството. 

 Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 

2. Да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежа по чл.1, относно изискванията за 

безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. 

3. Да проверява и подписва всички актове обр. 19 и сметки обр. 22 за строежа по чл.1. 

4. Да открие строителната площадка и да определи строителната линия и ниво на строежа по 

чл.1, като състави необходимия протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

5. Да завери заповедната книга за строежа по чл.1 в тридневен срок от съставяне на протокола 

по т. 4. 

6. Да предоставя на възложителя 3-месечни отчети за извършения строителен надзор по време 

на изпълнение на строителните работи, съдържащ списък на основните дейности (видове 

работи) от строежа по чл.1, за които е упражнен текущ строителен надзор и контрол по 

строителството, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има 

такива) и съответно необходимите мерки за решаването им. 

7. Да съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на 

работи, водещи до промяна в количествено-стойностната сметка. 

8. Да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи Регионалната дирекция 

за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението. 

9. Да извърши съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища от 

специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежа по чл.1 и 

готовността му за въвеждане в експлоатация. 

10. Да заверява екзекутивната документация за строежа по чл.1 съгласно изискванията на чл. 

175, ал. 2 от ЗУТ и да носи отговорност за правилното й окомплектоване. На заверка 

подлежат поне по 4 (четири) пълни комплекта екзекутивна документация за строежа по чл.1. 

11. Да изготви, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на 

строежа по чл.1 и по готовността му за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за 
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строежа по чл.1 в срока по чл. 8, ал. 2 от договора в 3 (три) оригинални екземпляра на 

хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. 

12. Да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за 

вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие 

на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията 

му. 

13. Да изпълнява предмета на договора със специалисти, посочени в списъка от офертата му 

(приложение № 4). В случай на промяна изпълнителят е длъжен да я съгласува 

предварително писмено с възложителя. 

14. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна 

информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора, без 

изричното писмено съгласие на възложителя и получателя. 

15. Да изготви технически паспорт за строежа по чл.1.  

16. Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на строежа по чл.1 и 

за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

17. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и 

друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали 

разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора. 

18. След изпълнението на договора да предаде на възложителя всички материали, които са 

изработени, придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в 

изпълнение на договора, като същите по силата на този договор стават собственост на 

възложителя. Изпълнителят може да задържи копия от тези материали, но няма право да ги 

използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на възложителя. 

19. Да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

подизпълнители, ако такива са предвидени в Офертата на изпълнителя, като независимо от 

използването на подизпълнители единствено изпълнителят е отговорен пред възложителя за 

изпълнението на договора. 

20. Да не сключва договори със свързани лица в рамките на изпълнение на дейностите по 

договора. Свързани лица са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по 

съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство — до трета 

степен включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в 

управлението на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което 

притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в 

дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, 

които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е 

търговски представител на другото; лицата, едното от които е направило дарение в полза на 

другото; лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала 

на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от 

обичайните. 

21. Да не възлага изпълнението на една или повече от дейностите по договора на лице, което не 

е подизпълнител съгласно Офертата на изпълнителя. 

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

ал. 1 или 5 от ЗОП. 

23. Да не заменя посочен в офертата подизпълнител освен в изрично предвидените в закона 

случаи. 

24. 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. 

25. 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 и Управляващия орган за точното им местонахождение. При наличие на 
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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. 

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

дейностите по договора. Срокът на съхранение на всички разходооправдателни документи и 

други документи с доказателствена стойност е 3 /три/ години от приключването на 

Оперативната програма в съответствие с чл.89 (3) от Регламент на Съвета №1083/2006 г., 

респ. 3 /три/ години след годината, през която е извършено частично закриване, или по-

дълъг, когато националното законодателство указва това. Сроковете спират да текат и 

случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската 

комисия. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и 

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

направени разходи. 

27. Да осигури на възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 

приемливо време до документацията, свързана с изпълненото строителство, за извършване 

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

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

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

29. 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. 

30. Да оказва съдействие на Управляващия орган, националните и европейските съдебни, 

одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българския съвет за координация в 

борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности 

(AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите 

(OLAF) и външни одитори, 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. Такива проверки могат да бъдат 

извършвани до 3 /три/ години след приключването на програмата. 

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

предходната точка. 

32. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, 

финансирани по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 

2007–2013“. 

33. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският 

фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва 

да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 

и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл 

изпълнителят е длъжен да посочва финансовия принос на Програма „Европейско 

териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие, в своите доклади, в 

каквито и да са документи, свързани с изпълнението на договора, и при всички контакти с 

медиите. Всяка информация, предоставена от изпълнителя на пресконференция,  

пресъобщения трябва да конкретизира, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа 

на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Във 

всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова 

информация трябва да съдържа следния текст: „Този документ е създаден в рамките на 

проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с 

акроним DRAINAGE, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма „Европейско 
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териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013“, съфинансирана от 

Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за 

съдържанието на документа се носи от <ИМЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ> и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Управляващия орган”. 

34. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. Под „нередност“ следва 

да се разбира всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от 

действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като 

последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете 

неоправдан разход в общия бюджет. Икономически оператори са изпълнителят, неговите 

партньори и всички негови подизпълнители. в случай на нередности, допуснати и/или 

извършени от изпълнителя, той носи отговорност за възстановяването на точния размер на 

причинените вреди, като възложителят има право да поиска от изпълнителя възстановяване 

на неправомерно получени суми, следствие от допуснатата нередност, включително с 

дължимите лихви, при следните условия: право на прихващане в полза на възложителя 

преди изплащане на изпълнителя на възнаграждението по настоящия договор или 

уведомяване на изпълнителя за дължимата сума с предоставяне на данни за банкова сметка 

за плащане и предоставяне на 14-дневен срок за доброволно плащане, след който 

изпълнителят дължи лихва, изчислена в процент, равняващ се на основния лихвен процент 

на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта. 

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

уведоми незабавно възложителя и Управляващия орган относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, 

когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с изпълнението 

на договора от което и да е лице е изложено на риск, поради причини, свързани със 

семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, 

икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с възложителя 

съгласно чл. 57, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета. 

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

общност във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ, чрез която се 

финансира изпълнението на настоящия договор. 

Чл.10. Изпълнителят има право: 

1. Да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при условията на 

договора. 

2. Да изисква чрез възложителя присъствието на строителя и проектанта, когато това се 

налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи. 

3. Да упражнява правата си в рамките на пълномощията си съгласно договора и всички 

действащи в Република България нормативни документи. 

4. Да получи изготвения и съгласуван за строежа по чл.1 инвестиционен проект. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.11. Възложителят е длъжен: 

1. Да оказва съдействие на изпълнителя в рамките на своята компетентност при изпълнение на 

задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата информация, 

необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от 

страна на изпълнителя. 

2. Да осигурява свободен достъп до строителната площадка на специалистите на изпълнителя, 

включени в списъка от офертата му (приложение № 4), неразделна част от настоящия 

договор, по всяко време за упражняване на функциите им. 

3. Да заплаща на изпълнителя договореното възнаграждение в сроковете, по реда и при 

условията на договора. 



7 

4. Да предостави на изпълнителя изготвения и съгласуван за строежа по чл.1 инвестиционен 

проект. 

Чл.12. Възложителят има право: 

1. Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, без да пречи на 

оперативната самостоятелност на изпълнителя. 

2. Да изисква от изпълнителя информация за хода по изпълнението на предмета на договора. 

3. Да предявява, в случаите когато не е съгласен с предписанията на изпълнителя, възражения 

в 3-дневен срок пред органите на ДНСК съгласно чл. 168, ал. 4 от ЗУТ. 

4. Да получи от изпълнителя в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и 2 (два) на 

електронен носител окончателен доклад за упражнен строителен надзор, включително и 

приложенията към него, за строежа по чл.1. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ. 

 

Чл.13. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 

1. По взаимно съгласие на страните. 

2. При доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на изпълнителя. 

3. При предсрочно лишаване на изпълнителя от право да упражнява строителен надзор. 

4. С изтичане срока на лиценза/удостоверението на изпълнителя да упражнява функциите на 

консултант по смисъла на чл. 168, ал. 2 от ЗУТ. 

5. В случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по 

причини, за които страните не отговарят. 

6. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен контролен орган 

груби нарушения на нормативната уредба. 

Чл.14. Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не изпълнява 

задълженията си по него повече от 7 (седем) календарни дни след срока за изпълнение на 

съответното задължение. 

Чл.15. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени в 

обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, 

възложителят извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 2, ал. 1 въз основа на 

протокол, съставен и подписан от страните по договора. 

Чл.16. При забавено изпълнение от изпълнителя на задълженията му по договора, същият 

дължи на възложителя неустойка за забава в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от 

стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от 

общата стойност на договора. 

Чл.17. При забава в плащането на дължима сума възложителят дължи на изпълнителя 

неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от стойността на непреведената в 

срок сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от общата стойност на 

договора. 

Чл.18. При едностранно прекратяване на договора виновната страна дължи на изправната 

неустойка в размер на 20% (десет на сто) от стойността на договора, както и обезщетение в 

размера на причинените й вреди и пропуснати ползи. 

Чл.19. Неустойки и обезщетения по този раздел не се дължат, когато неизпълнението е станало 

в резултат на форсмажорни обстоятелства. 

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл.20. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договорените работи, предмет на настоящия 

договор, е в размер на 5% /пет на сто/ от общата стойност на договора без ДДС, съставляваща 

сума в размер на ________ /словом _____________________/ лева. 

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

банкова/парична гаранция.  
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(3) 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. 

Чл.21. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на 

изпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя. 

Чл.22. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава 

след изтичане на 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на последния 

констативен протокол за годността на строежа и представяне на окончателен доклад, освен ако 

възложителят е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от 

страна на изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. 

Чл.23. Възложителят не дължи на изпълнителя лихви върху сумите по гаранцията за 

изпълнение за времето, през което тези суми законно са престояли при него. 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ. 

 

Чл.24. Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата на 

сключване на настоящия договор до изтичане на гаранционните срокове за строежа съгласно 

договора за строителство, но не по-кратки от определените съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 

2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

Чл.25. Гаранционният срок за строежа по чл.1 се определя съобразно договора за строителство, 

като същият започва да тече от датата на въвеждане на строежа в експлоатация. 

Чл.26. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът по чл.1 е имал 

проявен дефект, до отстраняването му. 

Чл.27. За периода на гаранционната си отговорност изпълнителят се задължава да представя на 

възложителя при искане от негова страна актуално копие от застрахователната си полица по чл. 

171, ал. 1 от ЗУТ. 

Чл.28. При прекратяване на дейността си изпълнителят трябва да се застрахова в съответствие с 

изискванията на действащите към конкретния момент нормативни актове. 

Чл.29. Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност с проектанта и строителя за щети, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи при проектирането, 

строителство и за безопасност и здраве, предвидени в действащата нормативна уредба. 

 

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

 

Чл.30. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по 

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

(2) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

(3) Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора. 

Чл.31. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок 

от 7 (седем) календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено 

другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска 

служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна 

писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган (Търговска палата). 

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.32. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях 

насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през 

което е била налице непреодолима сила. 

Чл.33. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от 

изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна. 
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X. ПОДСЪДНОСТ. 

 

Чл.34. 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 трябва да решат чрез договаряне 

помежду си. 

Чл.35. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 

подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското 

законодателство съд. 

 

XI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ. 

 

Чл.36. (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.37. 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  

 

ХII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

Чл.38. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

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

Чл.39. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на 

уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.40. 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.41. 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 непостигане на съгласие спорът се отнася за 

решаване пред компетентния съд. 
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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. 

Чл.43. Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, заедно с всички документи за участие в 

процедурата, както и техническото задание, представляват неразделна част от настоящия 

договор. 

 

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

и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения, неразделна част от настоящия договор: 

Приложение № 1 - Техническо задание и инвестиционен проект за строежа. 

Приложение № 2 -  Техническо предложение на изпълнителя. 

Приложение № 3 -  Ценово предложение на изпълнителя. 

Приложение № 4 - Списък на лицата, които ще изпълняват поръчката. 

Приложение № 5 - Лиценз/удостоверение № …/… г., издаден/о от МРРБ/ДНСК. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

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

ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА 

Директор на дирекция „Финанси, счетоводна  

дейност и бюджет” на община Смолян 
 


