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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към покана с изх. № 17 от 13.08.2014г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава 
VIII „ а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и 
монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна 
програма “Регионално развитие“  2007 – 2013г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-
09/2012/029/20.05.2013 г.“ 
 

Образец 
 Приложение № 6 

 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 
 

№ BG161PO001/1.4-09/2012/029–U–___ 
Рег. № __ - __ / __.__.2013г. 

 
Настоящият договор се сключва в изпълнение на дейностите по проект: „ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - 
централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване 
на физическата среда и превенция на риска”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 
от 20.05.2013 г., сключен между Министерство на Регионалното развитие и благоустройството и община Смолян, който 
проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

 
Днес, __.__.2014 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 __.__.2014г. на комисия, назначена с негова Заповед № __ 
от __.__.2014 г.,  

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

и 
 ______________________________________________, със седалище и адрес на управление 
____________________ , регистриран с решение № __ от ______ г. по фирмено дело № ____ / 
______г. на ___________ окръжен съд, БУЛСТАТ ______________ , вписано в Търговския регистър 
при Агенция по вписванията с ЕИК: _______________ , представлявано от 
____________________________ , от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

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

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. 
 
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши срещу 
възнаграждение, при условията на настоящия договор и приложенията към него, в това число 
Одобрените инвестиционни проекти и Техническото задание /Приложение № 1/, следното: 
„Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по 
проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по 
Оперативна програма “Регионално развитие“  2007 – 2013г., по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029/20.05.2013 г.“ . 



2 
 

 

(2) Дейностите, предмет на настоящия договор включват упражняване на авторски надзор при 
извършване на строителни и монтажни работи за следните строителни обекти: 
1. Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян. 
2. Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян. 
3. Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян, и изграждане на прилежаща 

междублокова спортна площадка. 
4. Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”. 
5. Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. 

„Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка”. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни дейностите, предмет на договора, в съответствие с изискванията 
на действащото в Република България законодателство, в това число Закона за устройство на 
територията и останалите законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи строителството 
и устройството на територията. 
(4) Изпълнението на дейностите по договора включва осъществяване на авторски надзор при 
строителството на обектите по ал.2 от проектанти за всички проектни части и свързаните услуги с 
дейността, в това число и не само: експертни дейности и консултации, свързани с преработка при 
необходимост на изготвените инвестиционни проекти, даване на задължителни предписания на 
останалите участници в строителството за точното спазване на изработените инвестиционни 
проекти, заверка на екзекутивната документация за всеки обект. 
Чл.2. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до въвеждането на всеки 
строителен обект в експлоатация, респ. издаване на разрешение за ползване. 
 
 

ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
 

Чл.3. (1) За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение в размер на _____ лева /словом ________________________/ с ДДС, в това число: 
• __________ лева /словом __________________________/ без ДДС. 
• 20 % ДДС – _______ лева /словом __________________________/. 
(2) Размерът на дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по предходната алинея е 
окончателен и няма да подлежи на увеличение. 
Чл.4. (1) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по 
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

Наименование на обслужващата банка  
IBAN  
BIC код на банката  

 

(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 
Получател: Марин Захариев или друг упълномощен представител на Община Смолян. 
В описателната част на фактурите задължително следва да бъде вписан номерът на 
договора за обществена поръчка, по който се извършва плащането, както и следният текст:  
„Разходът е по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска 
част“ с договор за БФП  № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по Оперативна 
програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г.”.  
(3) Заплащането на цената по договора се извършва, както следва: 
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1. Авансово плащане в размер на 40 % /четиридесет на сто/ от стойността на договора се извършва 
в срок до 14 /четиринадесет/ календарни дни след подписването му и представяне на надлежно 
оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Окончателното заплащане за действително осъществения авторски надзор и съпътстващите го 
услуги при изпълнението на строителните и монтажни работи на строителните обекти се 
извършва след приспадане на извършеното авансово плащане в срок до 30 /тридесет/ 
календарни дни след завършване, предаване и въвеждане в експлоатация /издаване на 
разрешение за ползване/ на строителните обекти,  представяне на двустранно подписан 
приемно-предавателен протокол, съответни доклади/протоколи, извлечения от Заповедните 
книги и надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, 
седалище и адрес на управление или адрес за кореспонденция в срок до 3 (три) календарни дни от 
промяната. 
(5) 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. 
 
 

II І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
 

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения чрез 

определен от него служител, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не 
нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на 
това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила 
и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на настоящия договор. 

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок и без отклонения от 
договореното. 

3. Да извършва проверки на място и следи процеса на изпълнение. 
4. Да получи качествено и в срок изпълнение на услугите, предмет на настоящия 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 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. 
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да осигури необходимите условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оказва пълно съдействие при 

изпълнението на услугата. 
2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и информация, които са му необходими 

във връзка с осъществяване на предмета на настоящия договор. 
3. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителните обекти. 
4. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при необходимост от упражняване на авторски 

надзор, както и при възникване на проблеми от проектантско или изпълнителско естество. 
5. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, негови служители и служители на 

СТРОИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, които са оторизирани да го уведомяват за 
необходимост от осъществяване на авторски надзор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при промяна на тези лица. 

6. Да изготви и предаде добросъвестно и в срок искани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справки и информация. 
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7. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в предвидените в настоящия 
договор срокове. 

8. При поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави по опис всички необходими 
документи за проверка. След проверката същите се връщат по опис. 

9. Да не извършва или да не възлага на други лица промени в инвестиционните проекти без 
съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи всички необходими данни за строителните обекти и да получи достъп до тях, както и 

до всяка информация, която му е необходима във връзка с осъществяване на предмета на 
настоящия договор.  

2. Да изисква и да получава съдействие от всички останали участници в строителството при 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор. 

3. Да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и при условията, посочени в 
настоящия договор. 

4. След съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със заповед, вписана в заповедната книга на строежа, да 
предпише изменения на одобрените проекти. 

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да извърши възложените дейности в договорените срокове и в съответствие с потребностите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. 
2. Да изпълнява задълженията си по настоящия договор безпристрастно и лоялно, съобразно 

принципите на професионалната етика и най-добрите практики в съответната област. 
3. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при 
или по повод изпълнение на задълженията си по смисъла на чл. 171 от Закона за устройство на 
територията. 

4. Лично/чрез технически правоспособните лица по отделните части, които ще използва за 
изпълнение на договора, да присъства, съставя и подписва актовете и протоколите, които 
съгласно нормативните изисквания се съставят по време на строителството. 

5. Да представи поименен списък на технически правоспособните лица по раздел IV, които 
непосредствено ще осъществяват авторския надзор по настоящия договор. 

6. Да осигури посещение на всеки строителен обект от проектанта/ите в срок до 48 часа при 
повикване със съобщение по пощата или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛЯ или 
СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, по повод упражняване на задълженията като авторски надзор. 

7. Да осигури оказване на останалите участници в строителството на всестранна техническа 
помощ от страна на проектанта/ите и консултации за решаването на проблеми, възникнали в 
процеса на изпълнението на обектите. 

8. При покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури участието на проектанта/ите в съвещания, 
свързани с изпълнението на обектите. 

5. След съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши изменения на одобрените проекти в най-
кратки срокове, но не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. 

6. Да дава задължителни предписания на останалите участници в строителството за точното 
спазване на изработените инвестиционни проекти. 

7. Да завери екзекутивната документация за всеки строителен обект. 
8. Да информира периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на строителството на 

всеки обект, да предоставя съответни консултации и изготвя съответни документи, като основни 
продукти на изпълнението на договора, при спазване на изискванията и условията съгласно 
действащата нормативна уредба. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. 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. 

12. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, 
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, 
Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 
Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез 
разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на обектите и да 
извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, 
счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на 
проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на 
оперативната програма. 

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

14. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, 
финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. 

15. 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 Оперативна програма „Регионално развитие” 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 проекта, 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 
Оперативна програма „Регионално развитие” 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 Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект: „ Зелена и достъпна градска среда на 
гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Регионално развитие“ 2007 – 
2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <наименование на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.  

16. 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. 

17. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на услугата и за 
предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

18. 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. 

19. Да съхранява документацията по предходната точка: 
19.1. За период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013. 
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19.2. За период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл.88 
от Регламент 1083/2006г. 

В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и 
опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи. 

20. Да извърши за своя сметка всички работи, предназначени за отстраняване на пропуски и грешки 
при изпълнението на договора, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Управляващият 
орган/Междинното звено на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.. 

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

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицата, подписали съответните актове или протоколи от негово име, носят 
солидарна отговорност заедно с останалите подписали лица за достоверността на съдържащите се в 
тях данни. 
(3) Предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точното спазване на изработените инвестиционни 
проекти, се вписват в заповедните книги на строежите и са задължителни за останалите участници в 
строителството. 
(4) Необходимостта от актуализация и преработки на проектите (основания, условия, съдържание и 
срок) се констатира с протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представител на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР.  
(5) Едно посещение на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се счита за действително вложеното време, 
включително времето за пътуване до обекта и обратно. Пътните, дневните и квартирните пари са 
включени в основното заплащане и не се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 

IV. ЕКИП. 
 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи изпълнението на поръчката, като осигури 
технически правоспособни лица по съответните части на проектите. 
 
 

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 7-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 непосещение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
строителен обект 2 /два/ и повече пъти по неуважителни причини при условията на чл.8, ал.1, т.6 
от настоящия договор. 

6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено 
предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. 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. 

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

(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. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 /словом десет/ дневно писмено предизвестие, 
когато след сключването на договора е доказано, че при провеждането на процедурата за избор на 
изпълнител на настоящия договор или при изпълнението на задължения по него са допуснати 
съществени нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки. 
 
 

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. 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. 
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 дължимите суми за всеки просрочен ден, но не 
повече от 15% /петнадесет 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 виновната страна дължи неустойка в размер на 
15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора. 
(3) При прекратяване на договора по чл.10, ал.1, т.5, 6 или 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ общо от стойността на договора. 
(4) При прекратяване на договора по чл.10, 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. 
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  

 

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. 
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  

 

Чл.19. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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VII І. 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 5 (пет) 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) Изпълнението на предмета на настоящия договор се приема от комисия за приемане на 
изпълнението на договора, назначена със заповед на кмета на община Смолян. 
(2) При своята дейност комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и 
информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. 
Чл.23. (1) Комисията преглежда изпълнението и в 7 (седем) дневен срок дава становище относно 
приемането на услугата по настоящия договор. Комисията може да откаже да приеме изпълнението, 
когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни 
задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) В случай на отказ на комисията да приеме изпълнението, тя излага писмено в протокол своите 
забележки, които се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) дни от предаването на 
изпълнението от негова страна с оглед извършването на допълване и/или корекции в 5 (пет) дневен 
срок, ако е приложимо. 
(3) В случай че изпълнението съответства на предмета и условията на настоящия договор, 
комисията съставя протокол, с който удостоверява изпълнението на настоящия договор. 
(4) Приемането на изпълнението на предмета на договора по чл. 1 се извършва с подписване на 
приемо-предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на 
протокола на комисията по предходната алинея в срок до 10 (десет) дни от предаването на 
изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 

XІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 
Чл.24. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договорените работи, включително гаранцията за 
качеството на извършените услуги, е в размер на 5% /пет на сто/ от общата стойност на договора 
без ДДС, съставляваща сума в размер на ________ . _____ лева /словом _______________________ /. 
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(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 документа за 
удължаване на срока на валидност на банковата гаранция – при учредена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на 
валидност. При непредставянето на този документ в посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да спре изпълнението на Договора до представянето на документ за валидна банкова гаранция. За 
времето, през което изпълнението е спряно на това основание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 
за забава съгласно разпоредбите на Договора. 
Чл.25. (1) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение 
гаранцията се освобождава в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от завършването на строителните 
обекти, удостоверено с въвеждането им в експлоатация, респ. издаване на разрешения за ползване, 
при условие, че за този срок не са установени недостатъци, свързани с качеството на извършваните 
работи, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до максималния й размер. 
(3) 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 
разрешаване на спора от компетентния съд. 
(4) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение на отменя задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на констатираните недостатъци, свързани с качеството на 
извършваните работи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните 
недостатъци. 
 
 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
 

Чл.26. 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.27. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на 
уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.28. 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.29. 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.30. 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. 
 
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение № 1: Одобрени инвестиционни проекти и Техническо задание. 
Приложение № 2: Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Приложение № 3: Документ за внесена гаранция за изпълнение. 
Приложение № 4: Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 
от ЗОП. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 

 
................................  .................................. 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  _______________________________ 
Кмет на община Смолян  ________________________________ 
 

 
................................. 
ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА 
Директор на дирекция „ФСДиБ”  
на община Смолян 
 
 

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект 
„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


