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РАЗДЕЛ XV: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

ДОГОВОР 
за възлагане на обществена поръчка за строителство  

№ ………/………г. 
 
 Днес, ........................ в гр. Суворово, на основание чл. ….. от Закона за обществените 
поръчки („ЗОП“) и Решение № ......... на …………. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 
обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за битови 
отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно 
строителство”, между:  
 

1. Община Суворово със седалище и адрес на управление: гр. Суворово, пл. 
„Независимост“ № 1 БУЛСТАТ 000093684, представлявано от …………………………… 
и гл. счетоводител  - ……………..., наричан по-накратко в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна,  

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

.........................................., вписано в Търговския регистър с (ЕИК) ................................, 
представлявано от .................................................., от друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); 
 
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, строително – монтажни работи 
(наричани за краткост СМР) на обект: „Закриване и рекултивация на депо за битови 
отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно 
строителство”, включващ Етап I Техническа рекултивация и Етап II Биологична 
рекултивация. 
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР, в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор 
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 
Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от сключване на Договора, но  най-късно преди започване на 
неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от 
настъпване на съответното обстоятелство.  
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СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 
Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 
е със срок на действие до изпълнението на биологичната рекултивация, и въвеждането на 
обекта в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на 
Дирекцията за национален строителен контрол, но за не повече от 5 години, считано от 
датата на сключването му. 

(2) Срокът за изпълнение на Етап I - Техническа рекултивация е 6 (шест) месеца и 
започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2 към чл. 
7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството) и приключва със Протокол за установяване на годността за ползване на 
строежа за Етап I - Техническа рекултивация и издаване на Разрешение за ползване.  

(3)  Срокът за изпълнение на Етап II - Биологична рекултивация е 36 (тридесет и 
шест) месеца, започва да тече след приключване изпълнението и приемането на 
техническата рекултиваци, съгласно Раздел V, чл.19 от Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за 
рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 
оползотворяване на хумусния пласт и приключва с подписване на констативен, съгласно 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  

 (4) Сроковете от настоящия член спират да текат при спиране на строителството по 
обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, с подписване  на Акт образец 
10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Срокът за изпълнение на СМР се подновява при подписване на Акт 
образец 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството. 

(5) Сроковете от настоящия член се удължават 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. 

(6) Конкретната причина и времето, с което се удължават срокове от настоящия член, се 
определят в констативен протокол, съставен и подписан от упълномощени представители 
на двете страни. 

(7) 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. 6. 
Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е гр. Суворово.  

 
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 6. (1) Общото възнаграждение за изпълнение на всички дейности по предмета на 
договора е (.................................) лева без ДДС, или ............................ (....................) лева с 
ДДС, формирано, както следва:  
1. Цена за изпълнението на Етап I Техническа рекултивация е както следва:  
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1.1. За подготвителни работи, техническа рекултивация и газоотвеждаща система е 
.................................( словом: ..........................) лева без ДДС, или ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) с включен ДДС;  
1.2. За оборудване за мониторинг е .................................( словом: ..........................) лева без 
ДДС, или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с включен ДДС;  
2. Цена за изпълнението на за Етап II Биологична рекултивация е .................................( 
словом: ..........................) лева без ДДС, или ..................... лв. (словом: 
…………….........……………) с включен ДДС. (наричана по-нататък „Цената“ или 
„Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съставляващо Приложение № 3. 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
дейностите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на 
Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в 
случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В 
случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената 
следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения 
размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение. 

(4)  Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева. 
(5) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в 

количествено-стойностната сметка на офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна. 
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 
следва: 

1. Етап I - Техническа рекултивация:  
а) Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на 

договора, платими след подписване на образец № 2а Протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, и представяне на 
оригинал на фактура за стойността на плащането. Авансовата сума се приспада от 
междинното плащане. 

б) Междинно плащане в размер до 85 % (осемдесет и пет процента) от общата 
стойност на договора, платими в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване 
на оригинал на фактура за приетата по надлежния ред с протокол за извършена работа за 
приемане на СМР, подлежаща на заплащане и представяне на оригинал на фактура от 
страна на Изпълнителя;    

в) Окончателно плащане в размер на остатъка от цената по договора за изпълнение, 
платими след въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на оригинал на фактура 
за стойността на плащането;    

2. Етап II - Биологична рекултивация: 
а) Текущи плащания в обем не повече от 95% (шестдесет и пет процента) от 

предложената цена за биологична рекултивация, дължими след извършване на определено 
количество и видове работи, удостоверени в протоколи за приемане на извършените 
дейности по биологичната рекултивация за съответната година и издадени фактури от 
Изпълнителя, в размер на стойността на реално извършените и приети без забележки 
дейности на биологична рекултивация за съответната година;  
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б) Окончателното плащане на биологичната рекултивация в размер на остатъка до 
пълната стойност на предложената цена за биологичната рекултивация, дължим след 
въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на оригинал на фактура за стойността 
на плащането. 

(2) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 
1. Протокол за приемане на извършените СМР, обр. 19; 
2. Фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащането в срок до 30 (тридесет) дни 

след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(4) Плащанията се извършват по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, 

както следва: 
 

Банка: ………….. 
BIC: …………….. 
IBAN: …………… 
 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по предходната алинея в срок от 3 (три) дни, считано от момента на 
промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
счита се, че плащанията са надлежно извършени.  

(6) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в 
съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При 
изготвяне на разходооправдателните си документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително 
вписва текста: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-
7.001-0001-С01/01.07.2019 г.. 

(7) В случай, че представената фактура бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за корекции, 
срокът за плащане спира да тече до представянето на нова изрядна фактура. 

(8) Когато част от поръчката се изпълнява от подизпълнител и може да бъде предадена 
като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

(9) Разплащанията по ал. 8 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. 

(10) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 9, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(12) Преведените средства от Община Суворово, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, 
подлежат на възстановяване по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Община Суворово: 
7443 с IBAN: BG80IORT7377324676005, BIC IORTBGSF при „Инвестбанк” АД – гр. 
Варна. 

 (13) 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 
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отстраняване на несъответствията. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(14) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, 
които са приети от инвеститорския контрол и строителен надзор, и са отразени в 
съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително 
извършени строителни работи. 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл. 8. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 
 
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква и да получи резултатите от изпълнението на СМР в уговорения срок, 
количество и качество; 

2. Да приеме извършените СМР, в случай, че съответстват по обем и качество на 
неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката, техническото 
предложение и настоящия договор; 

3. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 
това да пречи на изпълнението; 

4. Да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение; 
5. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 

уговореното и без недостатъци; 
6. При установяване на явни или скрити недостатъци по изпълнението на работата, да 

иска отстраняването на същите.  
7. Да откаже приемане работата и заплащане на част или на цялото възнаграждение в 

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на поръчката или работата му е с 
недостатъци, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора. 

8. В случаите по предходната точка, когато отклоненията от поръчката или 
недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните 
права по избор: 

- Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи 
работата си; 

- Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 
респективно недостатъците на работата; 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което 
възникват: 

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице;  
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие 

извършваните работи; 
10. Да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с 

изпълнението на настоящия договор; 



                                                      

Този документ е създаден във връзка с проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, 
землище на гр.Суворово – етапно строителство” с регистрационен номер № BG16M10P002-2.010-0028 по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по 

нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“ 

6 
 

11. Да указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за 
решаването на възникналите проблеми и действия; 

12. Да освободи или да задържи гаранцията за изпълнение, при условията на чл. 19 – 
чл. 25 от договора; 

13. Да проверява спазването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията за 
съхранение на документи, свързани с обществената поръчка и с изпълнението на 
договора; 

14. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде всички материали, свързани с 
изпълнение на договора; 

15. Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни 
възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор. 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато отговаря на договореното, по 
реда и при условията на този Договор, чрез определен/и служител/и от Община Суворово; 

2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор; 

3. Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 
необходима за извършването на дейностите, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

4. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 48 от Договора; 

5. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това. 

6. Своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в 
гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор. 

7. Да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството 
на територията, който ще извърши строителен надзор на обекта на интервенция. 

8. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши изпитвания в лицензирани 
лаборатории за съответствие на качеството на влаганите материали по време и след 
приключване на строителството. 

9. След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа, да предприеме действия, необходими за получаване на разрешение за ползване, 
издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.  

10. Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, 
съгласно чл. 24 от Договора; 

 
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в сроковете по 
този договор; 

2. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията в настоящия 
договор; 

3. да замени или включи подизпълнител при необходимост, ако са изпълнени 
едновременно следните условия:  

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
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- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 
вида на дейностите, които ще изпълнява; 

4. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора. 
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

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.); 

2. Да предоставя дейностите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове, количество и качествено, в съответствие с Договора и 
Приложенията, и действащата нормативна уредба в Република България, приложими към 
дейностите по предмета на договора; 

3. 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; 

4. 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. 

5. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи и предпускови 
операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ кани ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Констативен акт за 
приемане на СМР; 

6. Да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, 
както и да спазва указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на управляващия орган 
по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от 
съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и 
окомплектовка на всички документи; 

7. След завършване на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подреди, опише и предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на цялата документация за строежа, освен тази която 
трябва да се съхранява при него, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи копия и ще ги 
предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8. Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и 
окомплектоване на всички необходими документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своевременното 
финансиране, верифициране и одитиране на проекта; 

9. 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. 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 
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към договора, както и да извърши необходимите действия за получаване на 
Удостоверение чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР; 

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

12. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението 
на дейностите, предмет на договора; 

13. Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци в процеса на изпълнение на 
договора, ако такива бъдат констатирани, както и да взема под внимание коментарите и 
възраженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора; 

14. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 
хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

15. Да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно извършваната работа, освен ако 
тези указания нарушават оперативната му самостоятелност или по естеството си излизат 
извън рамките на предмета, на договора; 

16. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако изпадне в невъзможност да изпълни 
възложената му работа; 

17. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпването на обстоятелства, 
които могат да бъдат определени като непреодолима сила; 

18. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършването на работата и готовността за 
приемането й; 

19. Да отстранява за своя сметка всички констатирани забележки и неизправности от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Комисията за приемане на изпълнението на договора; 

20. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 48 от Договора; 

21. 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; 

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

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

24. Да спазва действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и 
изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява 
сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително- монтажните 
работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към техническия проект 
на обекта; 

25. Да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При 
нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението 
СМР по настоящия договор; 

26. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица 
при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

27. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани 
допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок 
посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички 
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указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на договора; 
28.  Да изчисти и приведе в проектния вид строителната площадка, и да възстанови 

околното пространство след приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и 
преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа; 

29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 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; 

30. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по 
проекти, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 
информация и комуникация 2014-2020 г.“; 

31. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си, че ще използва подизпълнител, в 
срок до 5 (пет) дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

- Представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от договора за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител; 

- Представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, 
ал. 2 и ал. 14 от ЗОП.  

32. Най-късно преди започване на изпълнението на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени 
в предоставената информация в хода на изпълнението; 

33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 5 (пет) дни от сключването на договор за подизпълнение 
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 
14 от ЗОП; 

34. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в договора и 
в случаите и при условията, предвидени в ЗОП, и да контролира изпълнението на техните 
задължения; 

35. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за 
форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева; 

36. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор. 
(2) 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. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнение на СМР е длъжен да не допуска повреди 
или разрушаване на инженерната инфраструктура в границите на обекта, при 
осъществяване на действия по изпълнение на договора. 

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

 
 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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Чл. 13. (1) При завършване на работата, за всеки един от двата етапа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа. 

(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се 
извършва със съставяне на констативен акт за приемане на извършените СМР, който 
удостоверява: количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените 
материали.  

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя. 

(4) Договорът се счита окончателно приключен след изпълнението на биологичната 
рекултивация, с въвеждането на обекта в експлоатация въз основа на разрешение за 
ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. 

(5) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 
3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението 
до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Да откаже да приеме изпълнението, в случай че констатираните недостатъци са от 
такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по 
Договора. 

НЕРЕДНОСТИ 

Чл. 15. (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. 16. (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. 
 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

Чл. 17. (1) Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на 
Разрешение за ползване за строежа.  

(2) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок се отстраняват от 
Изпълнителя за негова сметка. 
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(3) 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. 
Чл. 18. (1) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с 
протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколът се 
изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяване, по един от 
начините, посочени в настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява 
за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти.  

(3) Времето за реакция, за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за 
започване отстраняване на повредата е:  

- за Етап I - Техническа рекултивация .................... календарни дни; 
- за Етап II - Биологична рекултивация .................... календарни дни. 
 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

Чл. 19. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 
свои задължения с гаранция за изпълнение, в размер на …………(…………….), 
представляваща 3 % (три процента) от цената на договора, без вкл. ДДС.  
Чл. 20. Гаранцията се представя под формата на ………………….. (парична сума, внесена 
по сметка на Община Суворово, под формата на банкова гаранция със срок на валидност 
минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни или застраховка, която 
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя със срок на 
валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни). 
Чл. 21. Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди 
изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, 
да удължи нейното действие, съобразно удължаване на времетраенето на договора при 
условията на настоящия договор. 
  Чл. 22. Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената 
гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) 
работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от 
Възложителя размер.  
Чл. 23. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената в размер на ...... лв. 
(словом) гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на 
основание на настоящия договор. 
Чл. 24. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава на два етапа, както следва:   

1. За Етап I Техническа рекултивация, в срок от 30 (тридесет) работни дни от издаване 
на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен 
контрол, съобразно размера посочен в чл. 20, а именно в размер на 3 %. 

2. За Етап II Биологична рекултивация, в срок от 30 (тридесет) работни дни от 
издаване на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален 
строителен контрол, съобразно размера посочен в чл. 20, а именно в размер на 3 %. 

3. Прекратяване на договора, на основание чл. 34, ал. 2, т. 3 и/или прекратяване на 
договора по вина на Възложителя. 
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Чл. 25. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 
Чл. 26. Гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя в следните случаи: 

(1)  В случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя; 
(2)  Ако в процеса на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от съдебен орган – в този случай възложителят има право да усвои цялата или 
част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, 
установено при произнасянето по спора. 
 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 27. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 10 % (десет 
процента) от цената на договора и възстановява полученото авансово плащане. 

(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 10 % (десет 
процента) от стойността на неизпълнената част от договора.  

(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10 % (десет 
процента) от стойността на некачествено извършените работи. 

(4) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от  0,5 % (нула цяло и 
пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на 
действителното изпълнение, но не повече от общо 10 % (десет процента) от цената на 
договора. 
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от плащането по 
договора и/или от предоставената гаранция за изпълнение. 
Чл. 29. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно 
действащото законодателство в Република България. 
Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото 
и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е 
пряко следствие от неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен 
от закона, да изпълни своите задължения. 
Чл. 31. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от 
нея. 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 32. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, 
или частично изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което 
може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския 
закон, 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. 
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(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна незабавно да уведоми другата страна за настъпването на непреодолимата 
сила.  

(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като  
непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до 
отпадането на непреодолимата сила.  

(5) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като  
непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет) дневен срок, писмено с 
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не 
направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в 
срок не по–дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след 
изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна 
има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.   
Чл.33. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, 
произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, 
възпрепятствано от  непреодолимата сила. 
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 34. (1) Този договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на страните; 
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) 
дни от настъпване на невъзможността и представяне на доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5.  при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
(2) Договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните; 
3. с едностранно изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и приложенията към него; 
4. Възложителят има право да прекрати без предизвестие: 
- когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 

поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата; 

- когато се установи, че поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по 
чл. 258 ДФЕС; 

5. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 
договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП. 
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Чл.35. Прекратяването на договора става след уреждане на финансовите взаимоотношения 
между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи по изпълнение на договора. 
Чл. 36. (1) Едностранното разваляне на договора по чл. 34, ал. 2, т. 3 се допуска както при 
пълно неизпълнение, а така и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно с 
условията на чл. 87- 88 от ЗЗД. 
(2) При разваляне на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отправи 7 (седем) дневно 
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже от договора, съгласно чл. 34, ал. 2, т. 4 от 
настоящия раздел, само когато има основателни причини за това. Под този текст се 
разбира и липсата на финансова възможност от негова страна да финансира работите по 
договора.  
Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, със 7 (седем) дневно 
писмено предизвестие и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 
(десет) работни дни; 

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срок; 

3. системно не изпълнява задълженията си по договора; 
4. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 
Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи 
при прекратяване на договора. 
Чл. 40. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за 
това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми по договора  
при следните условия, и както следва: 

1. в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно 
условията на договора; 

2. в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените 
и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на 
извършеното авансово плащане, когато авансът е в по-висок размер; 

(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно, на 
датата, следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 12 от договора. 
Чл. 41. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.  
 (2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при условията 
на чл. 116 от ЗОП. 
Чл. 42. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на дейностите в срок до 30 
(тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила; 



                                                      

Този документ е създаден във връзка с проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, 
землище на гр.Суворово – етапно строителство” с регистрационен номер № BG16M10P002-2.010-0028 по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по 

нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“ 

15 
 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече от 10 (десет) 
дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация и Техническото предложение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора, само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време. 
Чл. 43. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 
от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 
спорове по този Договор. 
Чл. 44. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да преустанови дейностите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат 

необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
2. да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора. 
Чл. 45. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред дейности.  
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Дефинирани понятия и тълкуване  
Чл. 46. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните 
в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора 
и Приложенията, се прилагат следните правила: 
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 
Спазване на приложими норми  
Чл. 47. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са 
длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 
Конфиденциалност  
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Чл. 48. (1) Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква 
финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, 
изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или 
дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, 
включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални 
клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни 
въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, 
спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, 
софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или 
друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на 
компютърен диск или друго устройство. 
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 
от която и да е от Страните; 
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган 
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети 
от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация, остават в сила 
и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  
Публични изявления 
Чл. 49. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено. 
Прехвърляне на права и задължения 
Чл. 50. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право. 
Изменения 
Чл. 51. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 
Непреодолима сила 
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Чл. 52. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима 
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от 
тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 
поетите с Договора задължения. 
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка 
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението. 
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази 
част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност 
за изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 53. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без 
това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на 
Договора като цяло. 
Уведомления 
Чл. 54. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 
факс, електронна поща. 
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция:  
Тел.: …………………… 
Факс: …………………… 
e-mail: …………………… 
Лице за контакт: …………………… 
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция:  
Тел.: …………………… 
Факс: …………………… 
e-mail: …………………… 
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Лице за контакт: …………………… 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 
4. датата на приемането – при изпращане по факс; 
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 
за контакт. 
(5)При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от 
вписването ѝ в съответния регистър. 
Приложимо право 
Чл. 55. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 
Разрешаване на спорове 
Чл. 56. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 
чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 
компетентния български съд. 
Екземпляри 
Чл. 57. Този Договор се състои от … ( … ) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 58. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 
Чл. 59. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 
чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 
компетентния български съд. 
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Чл. 60. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора. 
 
Приложения 
Чл. 61. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 4 – Документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:_________________                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:_________________ 
         /............................................/ 
  /............................................/ 
 
 
 
 
 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:_________________ 
                                                   /...................................../                                          
 


