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Книга VII 
 

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

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

 на основание чл. 74, ал. 1 вр. чл. 41, ал. 1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки 
/ЗОП/ и в изпълнение на решение № ______ от ___.___.2015 г. на кмета на Община Смолян – 
област Смолян за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка 
за „УСЛУГА” по реда на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: 
„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 
АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ГРАД СМОЛЯН” , открита с решение № __ от __.04.2015 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 
______________________, 

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 _______________ 
______________________ , регистриран с решение № __ от ______ г. по фирмено дело № 
____ / ______г. на ___________ окръжен съд, Булстат __________ , вписано в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: __________ , представлявано от 
______________________________ , от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена 
поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 
169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН” , чието изпълнение е разделено на 3 /три/ обособени 
позиции, като предмет на настоящия договор е изпълнението по Обособена позиция ____ 
- Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани 
с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на 
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технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - 
__________________________, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно 
настоящия договор, в това число Техническо задание /Приложение №1/ и Оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение №2/, и в съответствие с действащата нормативна уредба, в 
това число, Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите, Постановление на Министерски съвет № 18 от 2 
февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й, 
Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му 
заплати възнаграждение в размер, по начин и в срокове, определени в Раздел ІІІ от 
настоящия договор. 
(2) Изпълнението по настоящия договор включва изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 
3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на всяка от следните 
многофамилни жилищни сгради: 
1. Бл. ________ . 
2. Бл. ________ . 
3. Бл. ________ . 
(3) По отношение на всяка многофамилна жилищна сграда по ал.2 обхватът на изпълнението 
е определен, както следва: 
 1. Установяване на конструктивната устойчивост на сградата;  
 2. Даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация 
съобразно допустимите за финансиране дейности; 
 3. Изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;  
 4. Даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни 
дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на 
които е необходимо за правилното функциониране на сградата. 
(4) В случай, че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и 
възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните 
заснемания. 
 
ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. МЯСТО ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
 

Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е 
със срок на действие до 30.06.2016г. 
(2) Възлагането на започване на изпълнение на дейностите по изготвяне на обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 
– т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти се извършва отделно за всяка 
сграда с възлагaтелно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на подписан договор за целево 
финансиране /Приложение № 11 oт Методическите указания за изпълнение на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /. 
(3) Срокът за цялостно изпълнение на дейностите по изготвяне на обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 
– т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти за всяка многофамилна 
жилищна сграда по чл.1, ал.2 е до 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от датата 
на подписване на настоящия договор и получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно 
писмо за сградата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на подписан договор за целево финансиране 
/Приложение № 11 oт Методическите указания за изпълнение на Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/. 
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(4) Забавянето на изпълнението на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 
3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на многофамилна жилищна сграда дори когато 
изпълнението им е възложено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по едно и също време с дейностите по 
изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорти на друга/и многофамилна/и жилищна/и сграда/и е основание за носене на 
отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) Административният адрес на всяка сграда по чл.1, ал.2 е посочен в Техническото задание 
/Приложение №1/, като предаването на изготвените доклади, резюмета, сертификати и други 
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, с подписване на приемно-предавателен протокол. 
(6) Приемането на изпълнението се извършва по реда и при условията на раздел V от 
настоящия договор. 
 

ІІІ. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ. 
 
Чл.3. (1) Цената за изпълнение на договора е в размер на ______ лева /словом _________ 
лева/  с ДДС, в това число:  
1. _____ лева /словом _____________________ лева/  без ДДС,  

формирана на база на следните цени за извършване на дейностите по изготвяне на 
обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по 
чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по 
отделни многофамилни жилищни сгради по чл.1, ал.2, както следва:  
а) Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. _____ : ________ . ___ лева /словом 
________________________________________________ / без ДДС. 
б) Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. _____ : ________ . ___ лева /словом 
________________________________________________ / без ДДС. 
в) Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. _____ : ________ . ___ лева /словом 
________________________________________________ / без ДДС. 

2. 20 % ДДС -  ___________ лева /словом ____________ лева/. 
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват отделно за всяка сграда по чл.1, ал.2 
съгласно следната схема: 
1. Авансово плащане в размер на 35% /тридесет и пет на сто/ от стойността на дейностите 

по изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт за сградата се извършва в срок до 14 /четиринадесет/ календарни дни след 
подписване на настоящия договор и получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно 
писмо за сградата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на подписан договор за целево 
финансиране /Приложение № 11 oт Методическите указания за изпълнение на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ 
и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документ за обезпечение на авансовото плащане 
/неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане, покриваща пълния 
размер на аванса/ и фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството. 

2. Окончателно плащане се извършва след приспадане на извършеното авансово плащане в 
срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнение на дейностите по изготвяне на 
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обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по 
чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти за 
сградата, удостоверено надлежно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представяне на двустранно 
подписан протокол за приемане на работата по сградата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството. 

(3) Цената по ал. 1 е окончателна, с включени всички разходи по изпълнението на договора, 
в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, 
свързани с работата на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания към подизпълнителите, 
осигуряване на офис, оборудване, консумативи, изготвяне на документация, извършени 
работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия и други подобни, 
както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществи дейности по изготвяне на обследване за установяване 
на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и 
ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт за дадена сграда, без да е получил 
възлагателно писмо за сградата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.2, ал.2 от настоящия договор, 
всички извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи са за негова сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при 
наличие на обстоятелствата по предходното изречение, не дължи заплащане на 
изработеното, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви. 
(5) Ако за дадена сграда по чл.1, ал.2 не бъде подписан договор за целево финансиране по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
/Приложение № 11 oт Методическите указания за изпълнение на Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
представя възлагателно писмо за сградата по чл.2, ал.2 от настоящия договор, като в този 
случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на обезщетение от какъвто и да е характер, в това 
число и за причинени вреди и пропуснати ползи, както и неустойки и лихви. 
(6) Ако сключен договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради /Приложение № 11 oт Методическите 
указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради/, бъде прекратен, Българската банка за развитие откаже 
частично или напълно финансиране на дейности по настоящия договор или настъпи друго 
обстоятелство, което да доведе до риск за получаване на целево финансиране на настоящия 
договор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да спре изпълнението на настоящия 
договор, като в този случай дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане единствено на всички 
извършени и неразплатени до момента на спирането дейности, доказани със съответните 
документи и фактури. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при наличие на обстоятелствата по предходното 
изречение, не дължи заплащане на изработеното след момента на спирането на изпълнението 
на договора, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви. 
(7) Плащанията по настоящия договор се извършват в лева с платежно нареждано по 
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Наименование на обслужващата банка  
IBAN  

BIC код на банката  
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
 

А/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 
3 от ЗУТ и технически паспорти на жилищни сгради, посочени в чл.1, ал.2 от настоящия 
договор, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на настоящия 
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договор, в това число и Техническото задание /Приложение №1/ и във връзка с чл. 176в от 
ЗУТ при спазване изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в т.ч: 

� Носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на 
строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични 
натоварвания; 

� Безопасност при пожар; 
� Хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 
� Безопасна експлоатация; 
� Защита от шум и опазване на околната среда; 
� Достъпна среда за населението и хората с увреждания; 
� Опазване на защитените зони, територии и недвижими паметници на културата; 
� Инженерно-технически правила за защита при бедствия и аварии; 
� Физическа защита на строежите.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви техническите паспорти по обем и съдържание, 
съгласно изискванията на „Наредба № 5 за технически паспорти на строежите”, със 
задължителните изчислителни проверки, като в случай, че липсва първична техническа 
документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да я възстанови в рамките на необходимото 
посредством извършване на наложителните заснемания. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да състави техническите паспорти на сградите съгласно 
изискванията на чл. 10, ал. 1 от „Наредба № 5 за технически паспорти на строежите” в 3 /три/ 
оригинални екземпляра, за всяка от сградите, на хартиен носител, подписани от съставителя 
на паспорта, както и на дигитален носител. 
Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да извърши възложените дейности качествено, с грижата на добрия търговец, при 

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

2. Да извърши възложените дейности в договорения срок и да престира изготвеното на 
мястото за изпълнение съгласно условията на настоящия договор. 

3. Да изпълнява задълженията си по настоящия договор безпристрастно и лоялно, 
съобразно принципите на професионалната етика и най-добрите практики в съответната 
област. 

4. Да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 
подизпълнители, ако такива са предвидени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение 
№ 2/, неразделна част от настоящия договор, като независимо от използването на 
подизпълнители единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
изпълнението на договора. 

5. 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. 

6. Да не възлага изпълнението на една или повече от дейностите по договора на лице, което 
не е подизпълнител съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, 
неразделна част от настоящия договор. 

7. 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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8. Да не заменя посочен в офертата подизпълнител освен в изрично предвидените в закона 
случаи. 

9. 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 /Приложение № 2/, неразделна 
част от настоящия договор, да изпрати оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства за спазване на 
нормативните изисквания. 

10. Да информира периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на възложените му 
дейности. 

11. 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. 

12. Да ползва български език при изпълнението на предмета на настоящия договор, както и 
при изготвянето на всички съпътстващи и окончателни документи. 

13. Да присъства на всички срещи, свързани с обсъждане, разглеждане и приемане на 
подготвените от него документи или която и да е тяхна съставна част в изпълнение на 
дейностите по настоящия договор. 

14. Да дава разяснения по изпълнението на договора 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. 

15. Да участва и осигури за своя сметка участието на експерти от екипа си при приемането на 
работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

16. Да докладва и защитава своите решения и концепции, съдържащи се в изготвените 
документи в изпълнение на дейностите по настоящия договор, при техните 
експертизиране, разглеждане, обявяване и утвърждаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17. В 3-дневен срок от получаване на забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя 
сметка непълнотите и грешките в представените документи в изпълнение на дейностите 
по настоящия договор и да предаде разработените материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

18. 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. 

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. 

20. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с 
извършваните дейностите, предмет на настоящия договор. 

21. Да съхранява документацията и материалите, получени или изготвени във връзка с 
дейностите по договора. В тази документация се включват и всички документи, 
отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на 
документите, оправдаващи направени разходи като фактури, командировъчни, 
документация за възнагражденията. 

22. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 
приемливо време до документацията, свързана с изпълнените услуги, за извършване на 
проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

23. 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. 
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24. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 
установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 

25. 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. 

26. Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с действия, думи или 
бездействия, да не уронва неговия престиж. 

27. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и 
документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите 
в изпълнение на договора.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за законосъобразността, качеството, пълнотата и 
приложимостта на изготвените от него документи в изпълнение на дейностите, предмет на 
настоящия договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, 
свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение 
или допълнение на същия. 
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор да 

получи договореното възнаграждение при условията и в срока съгласно раздел ІІІ 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 приемане на изпълнението и изготвените в съответствие с 
предмета и условията на настоящия договор документи. 

 
Б/  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в Раздел ІІІ 

от настоящия договор. 
2. Да окаже съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите, предмет на 

договора, и да му предостави цялата налична документация и информация за обектите, с 
която разполага. 

3. Да осигури свободен достъп до обследваните сгради на специалистите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с изискванията на този 
договор. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор в сроковете и при 

условията на същия. 
2. При поискване да получава информация за хода на изпълнението на договора. 
3. Да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор по всяко време, без да 

пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва коректно и своевременно своите задължения и 
без да нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
упълномощените от него лица в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако изпълнението им е фактически невъзможно или противоречи 
на настоящия договор и на закона. 

4. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение. 
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5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на изработеното по чл.1, 
предмет на настоящия договор, в случаите, когато то е непълно или не съответства като 
съдържание и качество на изискванията на нормативните актове и условията на договора.  

6. Да откаже приемането на изпълненото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато не съответстват в 
значителна степен по обем и качество на условията на настоящия договор и не може да 
бъде изменено, допълнено или преработено. 
  

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ. 
 

Чл.10. В изпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
техническите паспорти на всяка от сградите по чл.1, ал.2, които се предоставят в 3 /три/ 
оригинални екземпляра, за всяка от сградите, на хартиен носител, подписани от съставителя 
на паспорта, както и на дигитален носител. 
Чл.11. Приемането на изпълнението на предмета на договора по чл.1 се извършва по отделни 
сгради с подписване на приемо-предавателен протокол, в срок до 30 /тридесет/ календарни 
дни от депозиране на документите от предходния чл.10, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 
 

Чл.12. (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 5-дневен срок от 
настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, 
твърдяща, че такава невъзможност е налице. 

4. С 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно 
неизпълнение на съответните задължения по раздел ІV от настоящия договор. 

5. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на изпълнението с повече от 5 
/пет/ календарни дни от договорения срок за изпълнение съгласно чл.2, ал.3 от настоящия 
договор. 

6. 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. 

7. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен контролен 
орган груби нарушения на нормативната уредба от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на паспортите 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. 
(3) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи изпълнението на 
договора с повече от 5 /пет/ календарни дни или няма да извърши дейностите по него по 
уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В 
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, 
които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 
 

VI І. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ. 
 

Чл.13. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи 
на другата обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско и 
търговско законодателство. 
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Чл.14. (1) При забава за завършване и предаване на работи по този договор в съответния 
срок по чл.2, ал.3 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 15% 
/петнадесет на сто/ общо от стойността на договора. 
(2) При некачествено и/или лошо изпълнение, и/или пълно неизпълнение на договора като 
цяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от 
стойността на договора. 
(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на изготвените документи в 
изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, не бъдат отстранени в 
договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ 
от стойността на договора, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното 
отстраняване. 
Чл.15. 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 общата цена по чл.3, ал.1 за 
всеки просрочен ден, но не повече от 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора 
общо. 
Чл.16. (1) При прекратяване на договора по чл.12, ал.1, т.2 или 3 страните не си дължат 
неустойки. 
(2) При прекратяване на договора по чл.12, ал.1, т.4 виновната страна дължи неустойка в 
размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора, а ако виновната страна е 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той дължи и възстановяване на полученото авансово плащане. 
(3) При прекратяване на договора по чл.12, 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 15% /петнадесет на сто/ общо от 
стойността на договора, както и възстановяване на полученото авансово плащане. 
(4) При прекратяване на договора по чл.12, ал.1, т.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора и 
възстановяване на полученото авансово плащане. 
(5) При прекратяване на договора по чл.12, ал.1, т.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, 
неустойки и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а само извършените и неразплатени 
дейности, доказани със съответните документи и фактури. 
(6) При прекратяване на договора по чл.12, ал.1, т.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора и 
възстановяване на полученото авансово плащане. 
Чл.17. 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. 
 

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 
 

Чл.18. (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по 
договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди или 
предотврати и които са възникнали след сключването на договора. 
(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на 
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа това 
събитие е можело да бъде предотвратено. 
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не 
може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по предходната алинея. 
(4) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в 
случай че последните са причинени от непреодолима сила. 
(5) 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 
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уведоми писмено другата страна в срок от 7 /седем/ дни от настъпването на непреодолимата 
сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 
(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 
насрещни задължения се спира. 
 

IX.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. 
 

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 
информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 
всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите 
служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 
необходимата степен за целите на изпълнение на договора. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставят на трети лица, 
освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите и 
материалите. 

 
X. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ. 

 
Чл.20. (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.21. 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  

 
XІ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ. 

 
Чл.22. (1) Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 5%  /пет на сто/ от общата стойност 
на договора без ДДС, съставляваща сума в размер на /___________________/ лева. 
(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) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение 
гаранцията се освобождава в срок до 30 /словом тридесет/ календарни дни след изпълнението 
на договора и при условие, че за този срок не са направени забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(5) В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до максималния й размер. 
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(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентния съд – до решаването на спора. 
(7) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение на отменя задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци. 
Чл.23. (1) Преди извършването на съответно авансово плащане по чл.3, ал.2, т.1 от 
настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция за обезпечение на 
авансовото плащане, покриваща пълния размер на аванса, дължим при първо поискване от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответното Сдружение на собствениците на сградата или 
Българската банка за развитие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението 
си за възстановяване на получено авансово плащане. 
(2) Образецът на банкова гаранция за авансово плащане задължително се одобрява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) При неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на полученото 
авансово плащане по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съответното сдружение на 
собствениците на сградата или Българската банка за развитие има право да усвои гаранцията 
за аванс до максималния й размер 
(4) Съответната гаранция за обезпечаване на авансово плащане се освобождава с приемането 
на изпълнението на дейностите по обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по чл.1, ал.2 от настоящия договор. 

 
ХІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 
Чл.24. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна, станала известна при или по повод изпълнението на този договор. 
Чл.25. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на 
уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.26. 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.27. 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.28. 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.29. 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 четири еднообразни екземпляра – по три за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение № 1: Техническо задание. 
Приложение № 2: Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Приложение № 3: Документ за внесена гаранция за изпълнение. 
Приложение № 4: Документи съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
 
................................      .................................. 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ   ................................................ 
Кмет на община Смолян     .................................................................  
 
 
 
................................. 
ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА 
Директор на дирекция „Финанси, счетоводна  
дейност и бюджет” на община Смолян 


