
                                                                               
 

 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  
  

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан 
Крум“, част от „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“, ул. „Кочо 
Честименски“ (от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“  (от ул. „Панагюрище) в гр. 

Суворово, Община Суворово“ 

 
 
 

 Днес, ........................  в гр. Суворово между:  
         
 1. Община Суворово със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл. 

«Независимост» № 1 БУЛСТАТ 000093684, представлявано от Павлин Михайлов 
Параскевов, кмет на община Суворово и гл. счетоводител  - Гергана Драганова, наричан по-
накратко в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  и от друга страна -  

 
 2. ………………………. със седалище и адрес на управление 

.........................................., вписано в Търговския регистър с (ЕИК) ................................, 
представлявано от .................................................., наричано по-нататък в договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 
на основание решение на Кмета на Община Суворово и чл.41, ал.1 от ЗОП се сключи 

настоящия договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане –  

„Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан 
Крум“, част от „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“, ул. „Кочо 
Честименски“ (от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“  (от ул. „Панагюрище) в гр. 
Суворово, Община Суворово“, съгласно документацията за възлагане на обществена 
поръчка. 
 
 Чл.2. (1) Обхватът на предмета на договора се състои в изпълнението на: 
„Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан 
Крум“, част от „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“, ул. „Кочо 
Честименски“ (от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“  (от ул. „Панагюрище) в гр. 
Суворово, Община Суворово“ и включва строително-монтажните работи, подробно 
описани в количествено-стойностната сметка, неразделна част от настоящия договор. 

 

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА   

Чл. 3. (1) Цената на договора, съгласно приетата от Възложителя предлагана цена 
на Изпълнителя, възлиза на ............... (..................................................................................) 
лева без включен ДДС или ............... (..................................................................................) лева 
с включен ДДС. 

(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в 
случаите по чл. 20, ал. 2 от договора. 

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в 
количествено-стойностната сметка на офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна. 

 (4) При изпълняване на допълнителни работи, остойностяването им ще се извършва 
на базата на единичните цени от количествено-стойностната сметка. 



                                                                               
 

 
 

 (5)  Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева. 

(6) Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на 
възнаграждения на екипа на Изпълнителя и разходите за осигуряване на офис, оборудване, 
консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон и всякакви други, са за сметка на 
Изпълнителя и са включени в предлаганата от него безусловна цена. Възложителят не 
дължи каквото и да е плащане при никакви условия във връзка с тези разходи извън 
цената по ал. 1.  

 

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане 
по следната сметка на Изпълнителя: 

IBAN сметка............................................      

BIC код на банката ................................. 

Банка: ......................................................   

Град/клон/офис: ..................................... 

Адрес на банката:...................................    

 (2) Плащането на настоящия договор се извършва по следната схема: 

1. Междинни плащания  - до 80 % (осемдесет)  от стойността на договорената 
по този договор сума при реализиране на мин. 10% (десет) от стойността на СМР въз 
основа на подписани протоколи за установяване на извършените СМР в срок от 30 
(тридесет) работни дни от датата на верифициране на разхода от  ПУДООС.   

2. Окончателно плащане – до 100% (сто) от стойността на СМР след 
подписване на констативен акт образец №16 за установяване годността за ползване на 
строежите, съгласно чл.7, ал.3, т.16 на  Наредба № 3 от  31 .07.2003 г. за Съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството в срок от 15 (петнадесет) работни дни от 
датата на верифициране на разхода от ПУДОС. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено 
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на 
документацията с реално извършените работи на обектите по отношение на актувани 
количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 
(десет) работни дни след отстраняване на несъответствията. Отстраняването на 
недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Посочените количества на видове СМР се доказват двустранно с подробна 
ведомост в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се 
считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и СН и са 
отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на 
действително извършени строителни работи. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага в рамките на договорената стойност,  
допустимите дейности по проекта и срока на договора, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични 
промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор. Същите се остойностяват с единичните 
показатели от  ценовата оферта, както следва: 

 

 

 Средна часова ставка           ______  лв./ч.ч. 

 Допълнителни разходи върху труда ______  % 



                                                                               
 

 
 

 Допълнителни разходи върху  механизация ______  % 

 Доставно – складови разходи за материали ______  % 

 Печалба  ______  % 

 ІV. ЕТАПИ И СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 5. (1) Изпълнителят се задължава да завърши дейностите по чл. 2 в срок от 
............ (.............................) календарни дни от датата на подписване на протокол образец № 
2 за откриване на строителната площадка (съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.). 

(2) Срокът по ал. 1 се удължава с времето, през което изпълнението е било 
невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била 
надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на представените 
документи/доказателства. 

(3) Конкретната причина и времето, с което се удължава срокът по ал. 1 се 
определят в констативен протокол, съставен и подписан от упълномощени представители 
на двете страни. 

 (4) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на 
сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и 
да е друго допълнително плащане извън цената по чл. 3. 

(5). За крайна дата за извършване на СМР се счита датата на констативен акт 
образец 15. 

  

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. Възложителят има право: 

6.1. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, 
уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката; 

6.2.  да приеме извършените строително-монтажни работи, в случай, че 
съответстват по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата 
спецификация на поръчката, офертата на Изпълнителя и настоящия договор; 

6.3. да не приеме извършените строително-монтажни работи, ако те не съответстват 
по обем и качество на неговите изисквания; 

6.4. да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез 
проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното 
изпълнение; 

6.5. да изисква и получава от Изпълнителя всякаква информация, свързана с 
изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности 
по смисъла на чл. 17; 

6.6. да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия за 
решаването на възникналите проблеми и действия, в случай на установени нередности по 
смисъла на чл. 17; 

6.7. да освободи или да задържи гаранцията за изпълнение, при условията на чл. 13 
от договора; 

6.8. да проверява спазването от страна на Изпълнителя на изискванията за 
съхранение на документи, свързани с обществената поръчка и с изпълнението на договора; 

6.9. да проверява изпълнението на задължението на Изпълнителя за осигуряване на 
достъп до съхраняваната от него документация от страна на европейски и национални 
контролни и одитиращи органи;   



                                                                               
 

 
 

6.10. да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа, без да 
създава пречки на Изпълнителя; 

6.11. да изисква от Изпълнителя да му предаде всички материали, свързани с 
изпълнение на договора; 

6.12. да развали едностранно договора, в случай, че Изпълнителят не изпълни 
възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор. 

Чл.  7.  Възложителят се задължава: 

7.1. да уведоми Изпълнителя за подписване на протокол образец № 2 за откриване 
на строителната площадка, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г. и започване на изпълнението на 
настоящия договор за обществена поръчка. 

7.2. да заплати на Изпълнителя стойността на извършената работа, съгласно 
условията на чл. 3 от настоящия договор; 

7.3. да определи лице, което носи отговорност за контрола върху изпълнението на 
строително-монтажните работи и администрирането на договора за обществена поръчка 
(Ръководител на проекта) и по своя преценка да го заменя; 

7.4. да предостави на Изпълнителя всички налични документи, необходими за 
изпълнението на договора, които не са общодостъпни, с протокол, удостоверяващ 
предаването им; 

7.5.  да осигури на Изпълнителя съдействието и информацията, необходими му за 
качественото изпълнение на работата; 

7.6. да назначи Комисията по чл. 12, ал. 1 за приемане на изпълнението по 
договора; 

7.7. да уведомява писмено Изпълнителя, когато резултатите в изпълнение на 
договора са приети от Възложителя; 

 7.8. да информира Изпълнителя за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на поръчаната работа; 

 7.9. да уведомява Изпълнителя писмено в петдневен срок след установяване на 
появили се в гаранционния срок дефекти; 

Чл. 8.  Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на 
изпълнителя, в резултат на които възникват: 

8.1.  злополука и/или смърт на физическо лице; 

8.2. загуба и/или нанесена щета на имущество, вследствие на изпълнението на 
договора, по време на периода на неговото изпълнение. 

 

 VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 9.  Изпълнителят има право: 

9.1. да получи уговореното възнаграждение, при условията, определени в 
настоящия договор; 

9.2. да получи от Възложителя документите, необходими за изпълнението на 
договора, които не са общодостъпни, след подписването на протокол, удостоверяващ 
тяхното предаване; 

9.3. да изисква от Възложителя приемането на работата при условията и в сроковете 
по този договор; 

Чл. 10  (1) Изпълнителят се задължава  



                                                                               
 

 
 

10.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави 
протоколи и извърши всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, 
приложими към дейностите по предмета на договора. 

10.1.2 Разходите във връзка с изпитанията, с изготвянето на доклади и анализи от 
сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от 
специализираните държавни контролни органи във връзка с назначаването на държавна 
приемателна комисия, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10.1.3 След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи и 
предпускови операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ кани ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на 
Констативен акт обр. 15. 

10.1.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивната документация в 
2 (два) екземпляра (с мокри печати и подписи) на хартиен и в 1 (един) екземпляр на 
електронен носител (сканирани). 

10.1.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши кадастрално заснемане на изградения 
строеж в обхват и съдържание, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
приложимите действащи нормативни документи, определени със съответните приложения 
към договора, както и да извърши необходимите действия за получаване на 
Удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР. 

10.1.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документацията с 
кадастралното заснемане в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 3 (три) екземпляра на 
електронен носител.  

10.1.7 След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане 
на строежа - Констативен акт обр. № 15, предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на екзекутивната документация, кадастралното заснемане за получаване 
на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР и положителни становища от специализираните 
контролни органи за приемане на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще организират 
изпълнението на дейностите необходими за получаване на Разрешение за ползване. 

Чл. 11. (1) Изпълнителят се задължава при изпълнение на СМР: 

11.1.1. да започне изпълнението на договора за обществена поръчка след 
уведомяване от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора 
(протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка (съгласно Наредба № 3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 
г.); 

11.1.2. да извърши качествено и в срок възложените работи, предмет на настоящия 
договор в пълния им обем, като организира и координира цялостния процес на 
изпълнението на строително-монтажните работи, в съответствие с приетата оферта, 
техническите спецификации и проектната документация; 

11.1.3. да предостави на Възложителя възможност да извършва контрол по 
изпълнението на възложената работа по всяко време; 

11.1.4. да отстранява за своя сметка всички констатирани забележки и 
неизправности от страна на Възложителя и Комисията за приемане на изпълнението на 
договора;  

11.1.5. да издава фактури на Възложителя, като се съобрази с изискванията му за 
форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева; 



                                                                               
 

 
 

11.1.6. да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 
възложителя или станала му известна във връзка или по повод извършването на работата, 
предмет на този договор; 

11.1.7. да съставя всички необходими документи, в резултат на изпълнението на 
видовете работи за обекта, съгласно действащата нормативна уредба; 

11.1.8.  да изготвя екзекутивната документация и пълния комплект документи за 
извършените строително-монтажни работи и да ги предаде на Възложителя; 

11.1.9. да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на поръчаната работа, като може да иска от Възложителя указания за 
отстраняването им; 

11.1.10. да информира своевременно Възложителя за настъпването на 
обстоятелства, които могат да бъдат определени като непреодолима сила; 

11.1.11. да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на 
Възложителя и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение 
на настоящия договор за обществена поръчка; 

11.1.12. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки 
на място и одити, проведени по отношение на настоящия договор за обществена поръчка; 

11.1.13. да изпълнява задълженията си по чл. 17 във връзка със случаи на 
нередности; 

11.1.14. да съхранява документацията във връзка с изпълнението на настоящия 
договор, в сроковете, приложими в националното законодателство; 

11.1.15. да спазва изискванията на националното законодателство във връзка с 
изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка. 

 (2) Изпълнителят поема задължение 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 
Вьзложителя по отношение на обществената поръчка. Изпълнителят поема задължение да 
осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си. 

(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 към същия. 

 (4) Изпълнителят по време на изпълнение на строително-монтажните работи е 
длъжен да не допуска повреди или разрушаване на инженерната инфраструктура в 
границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора. 

 (5) В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им 
е за негова сметка. 

  

 VІІ.  ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ 

Чл. 12. (1) Изпълнението на обществената поръчка се приема от Комисия за 
съставяне на констативен акт образец № 15, назначена от Възложителя.  

(2) Комисията извършва контрол върху изпълнението на строително-монтажните 
работи, включени в предмета на поръчка, така както са посочени в техническата 
спецификация и в графика за изпълнение, предложен от Изпълнителя.  

 (3) Комисията има право да приеме или не извършените строително-монтажни 
работи. В случай, че комисията не приема изпълнението на работите, в констативен акт 
образец № 15 се отразяват всички констатирани забележки и неизправности.  



                                                                               
 

 
 

(4) При своята дейност Комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни 
доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността 
й от Изпълнителя по настоящия договор. 

 

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗАСТРАХОВКИ 

Чл. 13 (1) Гаранция за изпълнение 

13.1.1 Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на 
обществената поръчка.  

13.1.2 Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 
двадесетия (20) ден след издаване на Разрешение за ползване на строежа. Възложителят 
освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата са престояли при него. 

13.1.3 Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя, ако в акта на 
комисията по чл. 12, ал. 1, с който приема окончателното изпълнение на поръчката е 
отчетено частично изпълнение или неизпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение 
се задържа от Възложителя и в случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя. 

 

X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 Чл. 14. (1) Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на 
Разрешение за ползване за строежа.  

(2) Гаранционният срок във връзка с извършените по предмета на договора 
строителни-монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 
2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти при основни ремонти и рехабилитация е 2 години. 

Чл. 15. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок се отстраняват от 
Изпълнителя за негова сметка. 

 Чл. 16. (1) За проявените дефекти през гаранционния срок Възложителят уведомява 
писмено Изпълнителя. В срок от пет работни дни след писменото уведомяване 
Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, започва работа по отстраняване на дефектите в 
минималния технологично необходим срок.  

 

XІ. НЕРЕДНОСТИ 

 Чл. 17. (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на 
разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено 
действие или пропуск на стопански субект (служител, физическо или юридическо лице, 
или други органи), което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на държавния 
бюджет на България чрез неоправдан разход на средства. 

 (2) Изпълнителят е длъжен да докладва на Възложителя за всички случаи на 
установени нередности при изпълнение на настоящия договор. 

 (3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, 
свързана с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в 
случаи на установена нередност.  

  Чл. 18. (1) В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, 
последният е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми, 
заедно с дължимите лихви.  

 (2) В случаите по ал. 1, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за 



                                                                               
 

 
 

подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване. 

 

ХІІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 Чл. 19. (1) При неизпълнение на договора, с изключение на неизпълнението по ал. 2, 
Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на десет процента (10%) от 
цената на договора или действително претърпени щети и пропуснати ползи от 
неизпълнението. 

(2) При неспазване на определения срок за изпълнение на строително-монтажните 
работи съгласно графика за изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят заплаща 
неустойка от нула цяло и един процента (0,1%) на ден от цената на договора, но не повече 
от десет процента (10%) от цената на договора.  

(3) Неустойката за забава по ал. 2 по преценка на Възложителя може да се прихване 
от средствата по договора и в частност от окончателното плащане. 

 (4) Заплащането на уговорената по ал. 1 и ал. 2 неустойка не лишава Възложителя 
да претендира за обезщетение за претърпени вреди по общия ред. 

 

 ХІV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20. (1) Страните по договора не могат да го изменят. 

(2) Изменение на договора се допуска по изключение при изпълнение условията на 
чл.116 от ЗОП: 

 ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 21. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

           21.1.  В условията на чл. 118 от ЗОП.  

           21.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 
работа, която следва да се докаже; 

21.3. при виновно неизпълнение, както и при забавено, некачествено и лошо 
изпълнение на задълженията на Изпълнителя, Възложителя може да прекрати договора с 
петнадесет (15) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. 

21.4. при отказ на Възложителя от договора. В случай на отказ от понататъшно 
изпълнение на възложената работа, Възложителят е длъжен да изплати на Изпълнителя 
направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след 
констатиране на изпълнената дейност с акта на комисията по чл. 12. 

21.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които промени той 
не е могъл да предвиди и предотврати, договора се прекратява с писмено уведомление от 
Възложителя, в десетдневен (10) срок от настъпване на обстоятелствата. 

21.6. при забава в изпълнението на задълженията с повече от двадесет (20) дни 
Възложителят има право да развали едностранно този договор без предизвестие. 

ХVІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 22. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 
изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде 
определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение 
вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 



                                                                               
 

 
 

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е 
могло да бъде преодоляно. 

(4) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, е длъжна в тридневен (3) срок писмено да уведоми другата страна за 
настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тя е 
длъжна да представи във възможно най-кратък срок релевантни документи и 
доказателства за настъпването й. 

(5) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила 
задължението си по ал. 4. 

 ХVІІ.  ОХРАНА НА ТРУДА 

Чл. 23. Изпълнителят се задължава да спазва Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за 
инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана и да не допуска на работа неинструктирани работници. 

Чл. 24. Изпълнителят се задължава да спазва Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места 
и при използване на работното оборудване и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи. 

Чл. 25. При наличие на трудова злополука Изпълнителят трябва да уведоми 
Възложителя. 

Чл. 26. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 
работи и дейности на обекта. 

Чл. 27. Ако за изпълнението на договора се налага Изпълнителят да използва 
горивни и /или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и 
сигурността на хората, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в 
Република България, касаещи този род дейност. 

Чл. 28. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на ЗЗБУТ, КТ, Държавните и 
ведомствени правилници по БЗР и ППО. 

ХVІІІ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 29. (1) При писмени съобщения, свързани с изпълнението на настоящия 
договор за дата на съобщението се смята: 

а)   датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

            б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

в)  датата на приемането – при изпращане по факс или телекс. 

Валидни адреси и данни на страните са: 

За Възложителя: 

9170 гр. Суворово, община Суворово, област Варна 

пл. „Независимост” № 1 

тел: 05153  2440 и факс: 05153 2160 

За Изпълнителя: 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………... 



                                                                               
 

 
 

 (2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата 
в тридневен (3) срок от промяната. 

 

ХІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 30. Настоящият договор се счита за сключен при подписването му от двете 
страни; 

Чл. 31. Изпълнението на настоящия договор започва след подписване на протокол 
образец № 2 за откриване на строителната площадка (съгласно Наредба № 3 за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.); 

Чл. 32. Споровете по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се 
решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред. 

Чл. 33. Изменения и допълнения на този договор не могат да се правят, освен в 
случаите предвидени от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 34. За целите на настоящия договор страните се споразумяха, че под понятието 
„общодостъпни документи” ще разбират документите, които са публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз, в Държавен вестник и които са достъпни на интернет 
страницата на Възложителя.  

Чл. 35. За целите на настоящия договор, страните се споразумяха, че под понятието 
“непреодолима сила”, ще разбират обстоятелства от извънреден характер, които всяка 
една от страните при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да 
предвиди или предотврати. 

Чл. 36. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за 
всяка от страните. 

 

Приложения: 

Приложение №1 – Ценово предложение, с приложения. 

Приложение №2 – Предложение за изпълнение  на Изпълнителя, с приложения. 

Приложение №3 – Техническа спецификация на Възложителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА СУВОРОВО 

         /............................................/ 

  /............................................/ 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

                              /...................................../                                          


