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   Д О Г О В О Р 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

№ ПНО – ОП – 16.03 - 3 

 

 

Днес, 18.03.2016 г., в гр. Смолян,  

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

/ЗОП/ и в изпълнение на решение № 3 от 25.01.2016 г. на кмета на Община Смолян за 

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

на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН”, открита с решение № 13 от 08.07.2015 г. на кмета на Община Смолян – област 

Смолян, което заедно с одобреното с него обявление за обществената поръчка е вписано в 

Регистъра на обществените поръчки с уникален идентификационен номер 00092-2015-0011, 

между: 

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

№ 12, ЕИК: 000615118, Инд. № по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от НИКОЛАЙ 

ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ – директор 

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

и 

 „РОДОПИ ПЛАН“ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1407, бул. 

„Черни връх“№32Г, ет. 6, ап. 15,  БУЛСТАТ 176993986, учредено със Споразумение за 

създаване на сдружение от 05.08.2015г., сключено между следните съдружници 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ“ЕООД с ЕИК: 131341730, „ГЕОГРАФИКА“ООД с ЕИК 

200062954 и „ГИС ПРО“ООД с ЕИК: 202199670, представлявано по силата на сключения  

Договор по ЗЗД от Теодор Стоянов Кьопчев, от друга страна, наричана за краткост 

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

 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

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

поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН”, 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, попадащи в обхвата на поръчката, са: 

1. Изработване на Проект за Общ устройствен план на община Смолян във фаза 

Предварителен проект. 

2. Изработване на Проект за Общ устройствен план на община Смолян във фаза Окончателен 

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

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

число Закона за устройство на територията и Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове. При изменение на действащата нормативна уредба 

изпълнението следва да се осъществи в съответствие с новоприетата и/или изменена 

нормативна уредба. 

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

риск и със свои ресурси, в обхват, подробно описан в настоящия договор и приложенията към 

него, в това число Техническото задание, Плановото задание за изработване на общ 

устройствен план на община Смолян и приложенията към тях /Приложение № 1/, които са 

неразделна част от този договор. По неуредените в документацията за участие в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка въпроси, както и по въпросите, по които 

документацията предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и конкретизация, се прилагат 

условията, посочени в Техническо предложение и Ценово предложение, ведно с приложенията 

към тях, от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия 

договор. 

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на договора е определен на база на етапността в изпълнението 

на основните дейности, както следва: 

1. Срок за изработване и предаване на Проект за Общ устройствен план на община 

Смолян във фаза Предварителен проект: 300 /словом триста/ календарни дни, считани 

от датата на подписване на настоящия договор. 

2. Срок за изработване и предаване на Проект за Общ устройствен план на община 

Смолян във фаза Окончателен проект: 120 /словом сто и двадесет/ календарни дни, 

считани от датата на получаване от изпълнителя на писмено уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че процедурите, предвидени в чл.127 от Закона за устройство на 

територията, за Проекта за Общ устройствен план на община Смолян във фаза 

Предварителен проект са приключили и че може да започне изработването на Проект за 

Общ устройствен план на община Смолян във фаза Окончателен проект, с приложени 

документи и информация за резултатите от проведените процедури. 

(2) Сроковете по предходната алинея не включват периода за провеждане на процедурите, 

предвидени в чл.127 от Закона за устройство на територията, за Проекта за Общ устройствен 

план на община Смолян. 

(3) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно изпълнението на 

настоящия договор, спират да текат в следните случаи: 

1. Поради непреодолима сила по смисъла на раздел VIII от настоящия договор. 

2. При възникване на обстоятелства след откриване на процедурата, които не са могли да 

бъдат предвидени към момента на откриването й, не могат да се вменят като вина на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и имат пряко отношение към 

изпълнението на договора. 

(4) При възникване на обстоятелство по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причината, която възпрепятства изпълнението, 

и очакваната продължителност на препятствието с посочване на начална и индикативна крайна 

дата на спирането на срока. 

(5) Предаването на изготвения проект /във фаза Предварителен проект и във фаза Окончателен 

проект/ за Общ устройствен план на община Смолян и съпътстващите го документи в 

изпълнение на настоящия договор се извършва от изпълнителя в стая 242 на втория етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България №12, 

удостоверено с подписване на приемно-предавателен протокол. 

(6) Приемането на изпълнението се извършва по реда и при условията на раздел X от настоящия 

договор. Процедурата по приемане на работата съгласно раздел X се прилага както за приемане 

на изпълнението на изработения Проект за Общ устройствен план на община Смолян във фаза 

Предварителен проект, така и за приемане на изпълнението на изработения Проект за Общ 

устройствен план на община Смолян във фаза Окончателен проект. 
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ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл.3. (1) За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 266146,80 лева /словом двеста шестдесет и шест 

хиляди сто четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, в това число: 

1. 221789,00 лева /словом двеста двадесет и една хиляди седемстотин осемдесет и девет лева/ 

без ДДС. 

2. 20% ДДС – 44357,80 лева /словом четиридесет и четири хиляди триста петдесет и седем лева 

и осемдесет стотинки/. 

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

окончателен и няма да подлежи на увеличение.  

(3) В цената по алинея 1 са включени всички разходи по изпълнение на поръчката в описания 

вид, обхват и срок, включително разходи съобразно избраната организация и методология на 

работа за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на 

екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, 

консумативи, извършени работи, труд, вложени материали, технически средства, пособия, 

хардуерни и софтуерни приложения, механизация, гориво, транспорт, енергия, контрол върху 

качеството, управление, данъци, лицензи, застраховки, плащания към бюджета и други 

подобни, както и непредвидени разходи и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за извършената работа извън 

договорената цена. 

(4) В цената по алинея 1 са включени и таксите, свързани с процедури по съгласуване, 

приемане или одобряване на разработения проект или негова част в дадена фаза, които е 

необходимо да се повторят, поради допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски, несъответствия 

и/или грешки. 

Чл.4. (1) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по 

следната сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Наименование на обслужващата банка „РАЙФАЙЗЕНБАНК“АД 

IBAN BG34RZBB91551006864795 

BIC код на банката RZBBBGSF 

(2) Фактурите за извършване на плащанията по настоящия договор се изготвят на български 

език в съответствие със Закона за счетоводството и трябва да сдържат 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 

Задължително към всяка една фактура да се прилага документ, удостоверяващ начина на 

образуване на общата стойност на разходите, предвидени във фактурата, въз основа на 

посочени единични цени и количества (ако е приложимо). 

(3) Заплащането на цената по договора се извършва, както следва: 

1. Авансово плащане в размер на 20 % /словом двадесет на сто/ от стойността на договора се 

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

представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, отговаряща на изискванията на Закона за 

счетоводството. 

2. Първо междинно плащане в размер на 25 % /словом двадесет и пет на сто/ от стойността на 

договора се извършва в срок до 30 /словом тридесет/ календарни дни след приемане на 

изпълнението на дейностите по изработване на Проект за Общ устройствен план на община 

Смолян във фаза Предварителен проект, удостоверено надлежно с двустранно подписан 

протокол по чл.24 от настоящия договор, и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, 

отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството.  
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3. Второ междинно плащане в размер на 25 % /словом двадесет и пет на сто/ от стойността на 

договора се извършва в срок до 30 /словом тридесет/ календарни дни след провеждане на 

обществено обсъждане на Проекта за Общ устройствен план на община Смолян по реда и 

условията на чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и представяне от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството.  

4. Окончателно плащане се извършва след приспадане на извършените авансово и междинни 

плащания в срок до 30 /словом тридесет/ календарни дни след приемане на изпълнението на 

дейностите по изработване на Проект за Общ устройствен план на община Смолян във фаза 

Окончателен проект, удостоверено надлежно с двустранно подписан протокол по чл.24 от 

настоящия договор, и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, отговаряща на 

изискванията на Закона за счетоводството.  

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия договор.  

(4) При начислени неустойки, същите се приспадат от съответното плащане. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за предоставени услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са в 

следствие на: 

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от Техническото задание, Плановото задание 

за изработване на общ устройствен план на община Смолян и/или приложенията към тях 

/Приложение № 1/, които са неразделна част от този договор, от указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от предложеното с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Нарушаване на закони и подзаконови нормативни актове при предоставянето на услуги. 

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски или недостатъци при 

изпълнението на възложеното с настоящия договор. 

(6) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да 

бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни 

придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този 

случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи 

допълнителна информация в срок от 3 /три/ календарни дни, след като бъде уведомен за това. 

(7) 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. 

(8) В случай че недостатъците не могат да се отстранят или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от 

бъдещо надлежно изпълнение, непълно и/или некачествено извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

работи не подлежат на заплащане. 

 

IIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

 

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор в сроковете и при условията 

на същия. 

2. По всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за изпълнението на 

договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да осъществява оперативен контрол за правилното, ефективно и качествено изпълнение на 

настоящия договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация и засяга 

оперативната му самостоятелност. 

4. Да поиска замяната на лице - член на екипа, посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при 

установено неизпълнение и/или нарушение на задължение по изпълнението на настоящия 

договор, произтичащо от позицията му в екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с друго лице, 

съответстващо на изискванията за съответната позиция. 

5. Да дава чрез свои оторизирани представители писмени указания, относно изпълнението на 

договореното с настоящия договор. Всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов 
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представител са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не нарушават оперативната 

му самостоятелност, възможно е да бъдат изпълнени и не противоречат на настоящия 

договор и на закона. 

6. Да изисква изпълнение на препоръките, предписанията и указанията, дадени от 

заинтересуваните централни и териториални администрации и специализираните контролни 

органи и експлоатационните дружества и от местната общност при провеждане на 

процедурите за Проекта за Общ устройствен план на община Смолян, предвидени в чл.127 

от Закона за устройство на територията.  

7. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание за това, мотивирана 

обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение. 

8. Да изисква изпълнение на всички услуги, както и отстраняване на всички констатирани 

пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, когато същото е непълно или не 

съответства като съдържание и качество на условията на настоящия договор, в това число на 

действащата нормативна уредба и Техническото задание, Плановото задание за изработване 

на общ устройствен план на община Смолян и приложенията към тях /Приложение № 1/, 

които са неразделна част от договора. 

9. Да не приеме изработеното, ако то не съответства в значителна степен по обем и качество на 

изискванията на настоящия договор, в това число на действащата нормативна уредба и 

Техническото задание, Плановото задание за изработване на общ устройствен план на 

община Смолян и приложенията към тях /Приложение № 1/, които са неразделна част от 

договора. 

10. Да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди в случай на констатирани такива, 

поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и неточно, непълно или некачествено 

изпълнение на негови задължения по този договор. 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да 

коригира/допълни/поправи работата си. 

2. Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на 

изработеното. 

3. Да откаже да приеме извършените работи. 

4. На неустойка в размера, по реда и при условията на настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на договора, когато са налице 

обстоятелства, поради които същото е било невъзможно - непреодолима сила, както и други 

случаи, които не могат да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, имащи пряко отношение към изпълнението на договора. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени, и да изплати 

уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, при условията и сроковете на 

настоящия договор. 

2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за 

качественото изпълнение на дейностите по настоящия договор, както и да предостави на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия на всички документи, създадени в процеса на изпълнение на 

договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети страни, свързани с изпълнението на настоящия 

договор, а когато това е невъзможно или свързано със затруднения или със значителни 

разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - да осигури достъп до тях. Посоченото задължение визира 

единствено съдействие във връзка с налични при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи и 

информация, но не и ангажимент по осъществяване на дейности, свързани с изпълнението, 

за които е отговорен ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. 

3. Да приеме изработеното, в случай че отговаря на изискванията на настоящия договор и 

приложенията към него. 

4. Своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в обстоятелствата по изпълнение 

на настоящия договор, както и в обхвата на поръчката. 



                                       

6 

5. Да организира обществено обсъждане, да съгласува проекта със заинтересуваните 

централни и териториални администрации, със специализираните контролни органи и 

експлоатационните дружества и да организира процедурата по приемане и одобряване на 

проекта - предмет на настоящия договор при условията и по реда на чл.127 от Закона за 

устройство на територията. 

6. Да заплати дължимите такси за провеждане на процедурите по чл.127 от Закона за 

устройство на територията, свързани с проекта - предмет на договора, с изключение на тези, 

които произтичат от повторно произнасяне на съответния компетентен орган след 

отстраняване на нередности по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за хода на процедурите, предвидени в чл.127 

от Закона за устройство на територията, за проекта - предмет на договора и за резултатите 

от тези процедури. 

8. Своевременно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че процедурите, предвидени в чл.127 

от Закона за устройство на територията, за Проекта за Общ устройствен план на община 

Смолян във фаза Предварителен проект са приключили и че може да започне изработването 

на Проект за Общ устройствен план на община Смолян във фаза Окончателен проект, като 

задължително приложи към своето уведомление документи и информация за резултатите от 

проведените процедури. 

9. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при наличие на констатирани пропуски и/или недостатъци при 

изпълнение на възложеното, като посочи аргументи и/или представи доказателства за 

същите, и даде при необходимост указания за отстраняването им. 

 

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи договореното 

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

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по 

настоящия договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко или 

косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор. 

3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно провеждане на процедурите, предвидени в чл.127 

от Закона за устройство на територията, за проекта - предмет на договора, и предоставяне на 

информация за хода и резултатите от провеждането им. 

4. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнението в съответствие с предмета и 

условията на настоящия договор. 

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

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

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

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

цели. 

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

актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора. 

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

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

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

необходими за пълното и точно изпълнение на договора. 

4. Да 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. 

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

е подизпълнител съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

ал. 1 или 5 от ЗОП. 
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7. Да не заменя посочен в офертата подизпълнител освен в изрично предвидените в закона 

случаи. 

8. 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. 

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

подизпълнение. 

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

задълженията му по настоящия договор. 

11. Да информира периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на възложените му 

дейности. 

12. Да осигурява неоходимото съдействие на и взаимодействие с експертите, изготвящи по друг 

договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община 

Смолян. 

13. Да изпълнява указанията на упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, които не нарушават 

оперативната му самостоятелност, възможно е да бъдат изпълнени и не противоречат на 

настоящия договор и на закона. 

14. Да присъства на всички срещи, свързани с обсъждане, разглеждане и приемане на идеите и 

концепцията му за цялостно изпълнение на поръчката, в това число да участва в 

обществените обсъждания на проекта, да докладва и защитава проучвателните и проектни 

решения при разглеждането, експертизирането, съгласуването, приемането и одобряването 

им. 

15. Да дава разяснения по идеите си за изпълнение на поръчката при поискване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разясненията се дават незабавно при постъпване на питане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при невъзможност за моментален отговор - в 1-дневен срок от 

постъпване на искането за разяснение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

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

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

им. 

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

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

за всички последствия при загубването или погиването на такива документи. 

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

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

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

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

на компетентен орган. 

19. 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. 

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

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

редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, 

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

текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. 

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

изискванията на общностното и националното законодателство и да подлежат на ясно 

идентифициране (отделна счетоводна аналитичност) и проверка. 
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21. Да гарантира, че данните, посочени в документи за плащане, финансовите отчети и 

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

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

документацията. При подаване на документи за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и 

извлечение от счетоводната си програма за разходите, включени в плащането. 

22. Да съхранява оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с 

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

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за точното им местонахождение. При наличие на партньори и 

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

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

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

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

дейностите по договора.  

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

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

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

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

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

26. 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. 

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

извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от 

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

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

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

управление и изпълнение на договора.  

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

предходната точка. 

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

30. 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.  

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

бездействия, да не уронва неговия престиж. 

32. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълненото по договора във формата и по начина, 

описани в настоящия договор и приложенията към него. 

33. Да отстранява констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от заинтересуваните централни и 

териториални администрации, от специализираните контролни органи и от 

експлоатационните дружества и от местната общност при проведеното обществено 

обсъждане пропуски и/или недостатъци в изпълнението съгласно договора за своя сметка, в 

нормативно регламентираните или указаните срокове след получаване на писмените 

уведомления или указания за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

34. В случай че определена процедура по съгласуване, приемане или одобряване на 

разработения проект или негова част в дадена фаза е необходимо да се повтори, поради 

допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски, несъответствия и/или грешки, да заплати таксите, 

свързани с тази процедура, като част от цената по договора. 

35. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и 

документи, които са придобити, съставени, събрани или изготвени от него във връзка с 

дейностите в изпълнение на договора.  

36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва материалите и документите по предходната 

алинея за цели, несвързани с договора, без изричното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнението на 

услугата и съпътстващите я дейности е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в 

настоящия договор, техническата документация и законовите разпоредби, действащи в 

Р.България, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, причинени на трети лица вследствие на 

неправомерни действия при или по повод изпълнение на задълженията си. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и 

приложимостта на изработеното от него в изпълнение на дейностите по настоящия договор. 

(5) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на този договор и/или 

споровете между страните относно прилагането или интерпретирането на разпоредбите на 

договора не могат да бъдат основание за забавяне или прекратяване изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по предвидения в договора ред. 

 

IV. ЕКИП. 

 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ включва в състава си екип от квалифицирани, обучени и опитни 

експерти. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.10. (1) Действието на този договор се прекратява: 

1. С изпълнение и предаване на договорената работа. 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид. 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за което 

обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в 3-дневен срок от настъпване на 

обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава 

невъзможност е налице. 

4. С 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно 

неизпълнение на съответните задължения по раздел ІІІ от настоящия договор. 

5. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на изпълнението на дейност по 

договора с повече от 10 /словом десет/ календарни дни от съответния срок за изпълнение 

съгласно чл.2, ал.1 от настоящия договор. 

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

писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

груби нарушения на нормативната уредба. 

8. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в 

обхвата на услугите по договора. 

9. 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 писмено уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

10. При наличието на други предпоставки в съответствие с изискванията на действащото 

националното законодателство.  

(2) 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 предоставените услуги се 

оформят в протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното. 

(3) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи изпълнението на поръчката 

с повече от 10 /словом десет/ календарни дни или няма да извърши дейностите и услугите по 

договора по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 

договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на 
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тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените 

вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ. 

 

Чл.11. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на 

другата обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско и търговско 

законодателство.  

Чл.12. (1) При забава за завършване на съответните работи по този договор в съответния срок 

по чл.2, ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% /нула цяло и пет десети на 

сто/ от общата цена по чл.3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ 

общо от стойността на договора.  

(2) При некачествено и/или лошо изпълнение, и/или пълно неизпълнение на дейност по 

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

стойността на договора.  

Чл.13. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава в дължимите плащания, същият дължи 

неустойка в размер на 0.5% /нула цяло и пет десети на сто/ от стойността на дължимите суми за 

всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от стойността на договора общо.  

Чл.14. (1) При прекратяване на договора по чл.10, ал.1, т.2 или 3 страните не си дължат 

неустойки.  

(2) При прекратяване на договора по чл.10, ал.1, т.4 и 10 виновната страна дължи неустойка в 

размер на 20% /двадесет на сто/ от стойността на договора, а ако това е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – и 

връщане на авансово получените по договора суми.  

(3) При прекратяване на договора по чл.10, ал.1, т.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% /нула цяло и пет десети на сто/ от общата цена по 

чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ общо от стойността на 

договора, както и връщане на авансово получените по договора суми.  

(4) При прекратяване на договора по чл.10, ал.1, т.6-8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% /двадесет на сто/ от стойността на договора, както 

и връщане на авансово получените по договора суми.  

(5) При прекратяване на договора по чл.10, ал.1, т.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, 

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

дейности, доказани със съответните документи и фактури.  

(6) Дължимата неустойка по предходните алинеи не лишава страните от възможността да 

търсят други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени им от 

закона.  

Чл.15. 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. 

 

VІІ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

 

Чл.16. В случай че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, 

при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да 

възстанови съответните дължими суми в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на искане за 

това по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Наименование на обслужващата банка  

IBAN  

BIC код на банката ______ BGSF 

Чл.17. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови исканите суми в упоменатия срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва 

за периода на просрочието. 
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Чл.18. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на 

възстановяване по следната банкова сметка: 

Наименование на обслужващата банка  

IBAN  

BIC код на банката ______ BGSF 

Чл.19. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIIІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

 

Чл.20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

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

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

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

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

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

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

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

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

насрещни задължения се спира. 

 

IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. 

 

Чл.21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при или по повод изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното 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, отговорни за изпълнението на поръчката. Разкриването на информация пред такъв 

служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

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

 

Х. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

Чл.22. (1) Предаването на изготвения проект в съответната фаза /във фаза Предварителен 

проект и във фаза Окончателен проект/ за Общ устройствен план на община Смолян и 

съпътстващите го документи в изпълнение на настоящия договор се извършва от изпълнителя в 

стая 242 на втория етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. 

Смолян на бул. България №12, удостоверено с подписване на приемно-предавателен протокол. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез упълномощени свои представители преглежда изготвения проект за 

Общ устройствен план на община Смолян в съответната фаза и съпътстващите го документи за 

съответствието му с изискванията на настоящия договор и приложенията към него.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира и провеждането на експертен съвет, на който също да бъде 

разгледан предаденият проект за Общ устройствен план на община Смолян в съответната фаза и 

съпътстващите го документи за съответствието му с изискванията на действащата нормативна 

уредба и Техническото задание, Плановото задание за изработване на общ устройствен план на 

община Смолян и приложенията към тях /Приложение № 1/, които са неразделна част от този 

договор. 

(4) На база на извършения преглед по ал.2 и 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се произнася относно 

приемането на изпълнението.  
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(5) Процедурата по приемане на работата съгласно настоящия раздел се прилага както за 

приемане на изпълнението на изработения Проект за Общ устройствен план на община Смолян 

във фаза Предварителен проект, така и за приемане на изпълнението на изработения Проект за 

Общ устройствен план на община Смолян във фаза Окончателен проект. 

Чл.23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изпълнението на изработения проект за 

общ устройствен план в съответната фаза, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, 

некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие с условията и изискванията на изпълнение. 

(2) В случай на отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнението той излага писмено в 

протокол своите забележки, които се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 45 /четиридесет и 

пет/ календарни дни от предаването на изработения проект за общ устройствен план в 

съответната фаза. Забележките трябва да са мотивирани и придружени с доказателства, когато 

това е възможно и необходимо.  

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е съгласен със становището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от получаването на протокола по предходната 

алинея писмено възражение, в което аргументира доводите си. 

(4) В 7-дневен срок след получаване на възражението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходната 

алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава повторно становище. При това той има право да приеме 

напълно или частично доводите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да ги отхвърли и да повтори 

първоначалното становище със съответните коментари и препоръки.  

(5) Повторното становище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предходната алинея е задължително за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да се съобрази с коментарите и препоръките на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да ги отрази в проекта. 

(6) Недостатъците на изпълнението - допълване и/или преработване в отделни части, цялостно 

преработване или други, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/  календарни 

дни от получаването на протокола със забележки по алинея 2, респ. от получаването на 

повторното становище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по алинея 5. 

Чл.24. В срок до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от предаването му, в случай че 

изготвеният проект за Общ устройствен план на община Смолян в съответната фаза, ведно със 

съпътстващите го документи, съответства на предмета и условията на настоящия договор, 

между страните се подписва  двустранен протокол за приемане на изпълнението на изготвения 

проект в съответствие с договорените условия. 

 

ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл.25. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договорените работи е в размер на 5% /пет на 

сто/ от общата стойност на договора без ДДС, съставляваща сума в размер на 11089,45 лева 

/словом единадесет хиляди и осемдесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки/. 

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

банкова/парична гаранция.  

(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. 

(4) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на Гаранцията за изпълнение на 

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

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

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

искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Когато изпълнението на договора не е приключило, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, в срок до 10 /десет/ календарни дни преди изтичането на 

срока й на валидност. Непредставянето на документа в посочения срок се счита за съществено 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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(6) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение 

гаранцията се освобождава в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнението на 

договора и при условие, че за този срок не са направени забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от 

компетентни органи към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на непълноти, грешки и други 

недостатъци в изпълнените дейности по настоящия договор. 

(7) В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора или 

конкретни дейности по него ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до максималния 

й размер. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

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

компетентния съд. 

(9) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение на отменя задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от компетентни 

органи непълноти, недостатъци и грешки в изпълненото. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци. 

 

ХII. ПРАВА ВЪРХУ ИЗРАБОТЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. 

 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват всички интелектуални, авторски и 

имуществени права, документи и данни, получени, събрани и/или изготвени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на договора, да бъдат абсолютна собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги използва, публикува и да се разпорежда с тях 

без географско или друго ограничение. 

 

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

Чл.27. 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.28. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на 

уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.29. 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.30. Промени и допълнения на настоящия договор се извършват само под формата на 

писмен анекс, подписан от двете страни, при спазване на императивните разпоредби на ЗОП и 

ППЗОП. 

Чл.31. 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. 

Чл.32. 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. 
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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: Техническото задание, Плановото задание за изработване на общ 

устройствен план на община Смолян и приложенията към тях. 

Приложение № 2: Техническо предложение и Ценово предложение, ведно с 

приложенията към тях, от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

/положен подпис и печат/                                                 /положен подпис и печат/ 

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

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ   ТЕОДОР СТОЯНОВ КЬОПЧЕВ 

Кмет на община Смолян     Управител на ДЗЗД“Родопи план“  

 

/положен подпис/ 

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

ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ  

Директор на дирекция „ФСДБ” на община Смолян 


