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РАЗДЕЛ 5  

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 

ДОГОВОР  

 

№…………………../ ……………2020 г. 
 

 

Днес, ………........ 2020  год., в гр. Панагюрище, между: 

 

Община Костенец, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000776349, със седалище и адрес на управление: 

град Костенец, п.к. 2030, ул. „Иван Вазов“ № 2, представлявана от Йордан Ангелов – Кмет 

на община Костенец и ………………. – Главен счетоводител, от една страна, наричана по-

долу за краткост  Възложител 

и 

…………………., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление: 

……………………………, представлявано от………………, ЕГН…………………….., в 

качеството му на……………………., от друга страна като Изпълнител,  

на основание чл. 182, във връзка чл. 112 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи на обект: 

„Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, 

община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”, с уникален 

номер в Регистъра на обществените поръчки ........................ и Решение № ………………. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който 

страните по него се споразумяха за следното: 

  

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши строително-

монтажни работи на обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска 

администрация в гр. Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната 

енергийна ефективност“, съгласно Техническата спецификация на Възложителя – 

Приложение № 1, Техническото предложение – Приложение № 2 и Ценовото предложение 

на Изпълнителя - Приложение  № 3, неразделна част от настоящия договор. 

 

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА. 
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Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.  

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по 

реализация на проекта е .......................(….словом…………) календарни дни, съгласно 

Техническото предложението за изпълнение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка (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 съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

(4) Срокът за изпълнение на СМР по ал. 2 спира да тече за времето за което по 

законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране 

на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието 

на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11) , продължава да тече 

срокът по договора. 

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на договора е в размер на …………………..(словом) без 

ДДС или ..................... лв. (словом: ………......……………) с ДДС, респективно ……….… 

(…………..) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КСС към 

него. 

(2) Цената по ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи на 

промяна, освен ако промяната не се изразява в намаляване на договорените цени в интерес 

на Възложителя и в изрично предвидените случаи при условията и реда на чл. 116 от ЗОП. 

 

Чл. 4. Възложителят заплаща стойността на възложените работи, чрез средства, осигурени 

по проект: „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. 

Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”, по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.008-0008-С01 от 04.12.2019 г., както следва: 

(1) Авансово плащане в размер на  30 % (тридесет процента) от общата предложена 

цена за изпълнение на Договора, в срок до 20 календарни дни след представяне на средства 

от ДФ „Земеделие“, оригинална фактура и оригинал на гаранция за авансовото плащане, 

покриваща 100 % авансовото плащане. 

Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно следващо плащане 

по договора до окончателното плащане. Гаранцията може да се редуцира поетапно в 

съответствие с усвоения размер на аванса. Гаранция по авансовото плащане се освобождава 

след окончателното приспадане на сумата по аванса. 
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(2) Междинни плащания се извършват за действително извършени дейности и видове 

строително-монтажни работи (СМР) в съответствие с Офертата на Изпълнителя и 

одобрената подробна КСС към инвестиционния проект, след доказване на реално 

извършените дейности и видове СМР. Междинните плащания и аванса не следва да 

надвишават 80 % от стойността на договора. Плащанията се извършват в срок до 20 

(двадесет) календарни дни след представяне от страна на Изпълнителя на следните 

документи: 

- Протокол за действително изпълнени СМР по образец на Възложителя, изготвен от 

Изпълнителя, проверен и подписан от Консултанта (строителен надзор) и от упълномощено 

от Възложителя лице. Протокола се изготвя съгласно количествено-стойностните сметки от 

одобрения инвестиционен проект и е с натрупване за периодите на отчитане; 

- Подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи, 

изготвени от Изпълнителя, проверени и подписани от Консултанта (строителен надзор); 

- Актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

- Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали. 

Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в 

оригинал, се заверяват с «Вярно с оригинала» от Изпълнителя и се подписват и подпечатват 

от Консултанта (строителен надзор). 

- оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на 

Възложителя  

(3) Окончателно плащане не може да бъде по–малко от 20 % (двадесет на сто) от общата 

цена на договора, платимо в срок до 20 /двадесет/ календарни дни въз основа на: 

- Окончателен Протокол за действително изпълнени СМР по образец на 

Възложителя, изготвен от Изпълнителя, проверен и подписан от Консултанта (строителен 

надзор) и от упълномощено от Възложителя лице. Протокола се изготвя съгласно 

количествено - стойностните сметки от одобрения инвестиционен проект и е с натрупване 

за целия период на изпълнение; 

- Подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи, 

изготвени от Изпълнителя, проверени и подписани от Консултанта (строителен надзор), в 

т.ч. и за допълнителните и/или непредвидените СМР; 

- Актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

- Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали. 

Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в 

оригинал, се заверяват с «Вярно с оригинала» от Изпълнителя и се подписват и подпечатват 

от Консултанта(строителен надзор). 

- подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт 

15/ без забележки; 

- Протокол, посочващ сумата, която е дължима като крайна, с отразени всички 

платени до момента суми от Възложителя, разлики и неустойки (ако има такива), подписан 
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от Изпълнителя, Консултанта (строителен надзор) и упълномощено длъжностно лице на 

Възложителя. 

- оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на 

Възложителя. 

При наличие на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи 

констатирани при съставянето на протокола, окончателното плащане се извършва в срок от  

30 (тридесет) календарни дни след съставяне и подписване на Констативен протокол за 

отстраняване на същите в срока указан в Констативен акт обр. 15. 

(4) В случай, че представената фактура бъде върната на Изпълнителя за корекции, срокът за 

плащане спира да тече до представянето на нова изрядна фактура. 

 

Чл. 5
1
 (1) 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. 

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 10- дневен срок от получаването му. 

(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

Чл. 5 (1) Плащанията по договора ще се извършват в български левове, с платежно 

нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: 

BIC: …………………. 

IBAN: ……………….. 

БАНКА: ...................... 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по предходната алинея в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В 

случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени. 

(3) В издаваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури във връзка с изпълнението на настоящия 

договор следва да бъде указано: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 

BG06RDNP001-7.008-0008-С01 по ПРСР 2014-2020” 

(4) В случай на установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и оторизираните контролни органи 

неправомерно изразходвани средства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се 

задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 30 (тридесет) работни дни от 

получаване на искане за това. 

(5) Преведените средства от Община Костенец, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

неправомерно изразходвани средства, натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 

                                                           
1
 Само при обявен в офертата подизпълнител и членовете се преномерират, в противен случай се изтрива.  
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настоящия договор, подлежат на възстановяване в 30 /тридесет/ дневен срок по IBAN 

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

 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ЗА АВАНСОВО 

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА 

Чл. 6. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на 

договора, а именно: ………….. лв. ( ……………. лева) чрез: /ненужното се изтрива/ 

Първи вариант
2
 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), 

преведена по банкова сметка на Възложителя:  

Банка: ………………………….. 

IBAN: …………………………. 

BIC: …………………………… 

(3) Възложителят се задължава да възстанови на Изпълнителя сумата на гаранцията както 

следва:  

1. ……………. лв. представляваща 50% (петдесет на сто) от стойността на 

гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на 

Възложителя с Акт обр. 15; 

2. ………………. лв. представляваща 50% (петдесет на сто) от стойността на 

гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 7; 

(4) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от 

Изпълнителя. 

или 

Втори и Трети вариант 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция или 

застраховка в оригинал, със срок на валидност - не по-малко от 30 (тридесет) дни след 

изтичане на срока по чл. 5, ал. 2 и 3, издадена в полза на Община Костенец като 

Възложител. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 

обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 

сметка на Изпълнителя. 

(3) Възложителят освобождава и възстановява гаранцията за изпълнение, в срок до 30 

(тридесет) дни от извършване на окончателното плащане, като задържа сума в размер на 

..............(................) лв., представляваща 50% (петдесет на сто) от гаранцията за обезпечаване 

изпълнението на задълженията на Изпълнителя през гаранционния срок. 

(4) При липса на възражения по изпълнението на задълженията през гаранционния срок, 

Възложителят освобождава задържаната част от гаранцията в срок до 15 (петнадесет) дни 

от изтичане на срока по чл. 7 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно 

са престояли при него. 

(5) Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по ал. 2/задържаната 

част от нея за целия срок на изпълнение на договора и за времето на гаранционния срок, 

                                                           
2
 При подписване на договора в текста се оставя вариантът, избран от Изпълнителя и посочен в Офертата 
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като при необходимост представя документ за удължаването на срока й веднага след 

издаването му, но не по-късно от 3 (три) работни дни преди изтичането на срока на 

гаранцията. 

(6) Задържаната част от гаранцията се освобождава от Възложителя преди срока по ал. 3, в 

случай, че Изпълнителят представи застрахователна полица за сключена в полза на 

Възложителя застраховка за конкретния обект, покриваща всички материални вреди, 

включително вредите, причинени на трети лица (в случай, че има такива), на стойност не 

по-малка от стойността на изпълнения обект и със срок на действие, покриващ целия 

гаранционен срок. 

(7) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията/задържаната част от нея, 

когато Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора, изпълнението е 

забавено или некачествено, или не съответства на изискванията на Възложителя, или на 

нормативните разпоредби, както и в изрично посочените в договора случаи. Възложителят 

има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси реално 

изпълнение, неустойка и/или обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи. 

(8) Гаранцията за изпълнение/задържаната част от нея не се освобождава от Възложителя, 

ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на 

гаранцията за изпълнение. 

(9) В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на договора 

или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност / 

свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от 

Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се 

задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна 

заместваща гаранция от друга банкова/застрахователна институция, съгласувана с 

Възложителя.  

 

Чл. 7. (1) Във връзка с гаранционните отговорности по чл.20, ал.4 на Наредба №2 от 31 юли 

2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да отстрани за своя сметка и в разумен срок скритите дефекти, появили се в 

гаранционните срокове, предложени в Техническото му предложение - Приложение №2, 

който е: ……………… години от подписването на Констативен протокол обр. 15. 

(2) Всички дефекти, възникнали по време на гаранционните срокове, се установяват с 

протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

който се посочват и сроковете за отстраняването им. 

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2. В срок до 7(седем) работни дни след 

уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне 

работа по отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.  

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в срока по ал. 3, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в 

размер на 3 % от стойността на некачествено изпълнените работи.  

(5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал 

проявен дефект, до неговото отстраняване.  

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема реално изпълнените СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

установени с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа  

(приложение № 15) по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството за всеки от подобектите.  

(2) Възложителят може да откаже да приеме отделни СМР, ако открие съществени 

недостатъци. 

(3) Некачествено извършените работи, извън установените нормативи, не се заплащат от  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се разрушават за негова 

сметка  след съставяне на протокол за некачествено извършени работи. 

 

Чл. 9. Всички актове и протоколи по време на строителството, както и геодезическото 

заснемане и екзекутивната документация и другите строителни книжа се изготвят в 4 броя в 

оригинал /на хартиен носител/ и 1 бр. на електронен носител.  

 

Чл. 10. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, се 

одобряват с протокол от Консултанта (строителния надзор), авторския надзор и 

Възложителя. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, 

които не са в оригинал, се заверяват с „Вярно с оригинала” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се 

подписват и подпечатват от Консултанта (строителния надзор).  

 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в присъствието на 

подизпълнителя/ите, в случай, че има такъв/ива. При приемането на работата 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за 

подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 

Подизпълнителя.
3
  

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по 

договора, съгласно условията в договора, включително предоставяне на нужната 

информация и документи за изпълнение на договора; 

2. да получи съответното възнаграждение за всички качествено изпълнени дейности по 

договора, доказано по реда на Глава V от този договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

                                                           
3
 Само при наличие на подизпълнител/и 

https://web6.ciela.net/Document/DocumentHighlighted?dbId=0&documentId=2135470582&searchedText=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE&edition=2147483647&iconId=1&stateObject=%7b%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22desc%22,%22sortCol%22:%22Score%22%7d
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1. да изпълни качествено и в срок възложените му работи по договора, както го изисква 

настоящия договор, като се грижи за обекта с грижата на добър стопанин; 

2. вложените материали и изделия при изпълнение на СМР да отговарят на техническите 

изисквания към строителните продукти, да са в съответствие с Техническата спецификация, 

работния проект и с Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява 

по реда на същата наредба. Същите се одобряват и приемат с протокол от лицето, 

осъществяващо строителния надзор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, авторския надзор и инвеститорския 

контрол; 

3. в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството /обн. ДВ, бр.17/02.03.2004г./ и Закона за Камарата на 

строителите да поддържа валидна застраховка професионална отговорност за целия срок на 

строителството, покриваща минималния праг на категорията строеж на обекта и да 

представи копия при поискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок, или други документи, 

удостоверяващи валидността на застраховката за професионалната му отговорност в 

строителството, както и копие на валидно удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя за групата и категория строежи, предмет на 

настоящия договор.  

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност и за евентуални трудови злополуки на 

Обекта, за своите служители, работници, подизпълнители и трети лица, посещаващи 

обекта.  

5. При изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (ненужното се изтрива) 

няма да ползва или ще ползва следните подизпълнител/и, посочени в офертата му: 

………………………………. като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписан/и оригинален/и 

екземпляр/и от договор/и за подизпълнение в три дневен срок от сключването му/им, в 

съответствие с изискванията на  чл.45а и 45б от ЗОП.  

5.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи допълнително споразумение към договора 

за подизпълнение с посочения подизпълнител/и или замени подизпълнител/и при условията 

на чл. 66 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от сключването 

му/им.  

 5.2. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

 5.3. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за всяко извършено плащане към 

подизпълнителя/ите по договора/ите за подизпълнение в срок от 7 /седем/ календарни дни 

след извършеното плащане. 

6. единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качественото 

изпълнение на предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители; 

7. да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си, да 

спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа 

безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда 

и безопасност на движение; 
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8. да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими 

при отчитането, заплащането и приемането на дейностите по този договор; 

9. да започне работа по отстраняване в срок от 7 (седем) работни дни след получена 

писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички появили се в гаранционен срок дефекти и 

скрити недостатъци на изпълнените от него СМР за своя сметка. В случай, че горният срок 

е кратък, страните се договарят писмено за удължен разумен срок. При неотстраняване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги отстранява за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

10. да актуализира при необходимост Организацията за изпълнение на поръчката, като 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо строителен надзор за реда на 

изпълняваните отделни видове работи, като предоставя възможност за контролирането им 

по всяко време; 

11. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви 

съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на 

разрешение за ползване, включително документите, доказващи съответствието на 

вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите и заверената екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя; 

12. да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта. 

13. да осигурява материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за 

изпълнение на договора.  

14. разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за 

изграждане на обекта, да са за негова сметка; 

15. да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети 

лица, извън посочените в офертата му; 

16. да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния или авторския или инвеститорския надзор в резултат на 

направена документална проверка или проверка на място;  

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или 

разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта. 

18. по време на изпълнението на СМР по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, 

съобразно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

19. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място. 

20. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

21. след приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди предаването на 

извършената работа на възложителя, строителната площадка трябва да бъде изчистена и 

околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/. 

22. да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, 
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извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта на 

интервенция и цялата документация. 

23. да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка 

с извършваните дейности 

24. своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол, 

изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички 

видове СМР, подлежащи на закриване. 

25. 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. 

26. 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.“. 

27. да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се 

финансира със средства по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Той трябва да помества логото на ЕС и логото на ПРСР 2014 – 2020 г. навсякъде, където е 

уместно. Всяка информация, предоставена от Изпълнителя на конференция или семинар, 

трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, предоставено чрез Програма за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

28. при проверка на място от страна на Възложителя, ДФЗ-РА, Сертифициращия орган, 

Одитния орган, Европейската сметна палата, Органи на Европейската комисия, Дирекция 

„Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС –Дирекция „Защита 

на финансовите интереси на Европейския съюз“) и други национални одитни и контролни 

органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, 

както и да осигури: достъп до помещения; преглед на документи, удостоверяващи 

направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и 

всяка друга информация, свързана с изпълнение на задълженията му по настоящия договор;  

29. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място 

от страна на УО на ПРСР. 

30. 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. 

31. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор,  както следва: 

 - за период от три години, считано от 31 декември на годината на предаването на 

Европейската комисия на годишните счетоводни отчети, в които са включени разходите по 

проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 от Регламент (ЕС ) № 1303/2013 г.  - след изтичане 

на гореуказаните срокове, в случай на съдебни, административни и следствени 

производства. 

32. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и 

за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 
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33. при извършването на дейността да спазва изцяло нормативните и технически 

изисквания за договорения вид работа, при съобразяване и с изискванията на ПРСР 2014-

2020, специалните и общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014-2020, както и други относими актове. 

34. при изпълнение на дейностите по управлението на строителните отпадъци на 

територията на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

34.1. да класифицира строителните отпадъци /СО/ на строителната площадка; 

34.2. да извършва разделно събиране на СО на строителната площадка; 

34.3. да положи необходимата грижа за недопускане образуването на СО на 

строителната площадка; 

34.4. Да сключи договори за предаване на образуваните на обекта строителни 

отпадъци с лица,  които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно 

чл. 35 ЗУО, със съответния код по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците 

(обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.) 

34.5. Да представи заверени копия от Договорите на определено от Възложителя 

длъжностно лице в срок до пет работни дни преди датата определена за откриване на 

строителната площадка на обекта;  

34.6. Да предава образуваните на обекта строителни отпадъци единствено въз основа 

на сключените  договори по реда на т.34.4.; 

34.7. Да подготвя отчетните документи за количествата и вида на СО и съответните 

счетоводни документи за предадените СО.  

34.8. Да предоставя заверено копие на документите по чл.10, ал.3 от Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни 

материали, на лицето осъществяващо надзора по чл. 166 от ЗУТ /строителен надзор/ или 

определено от него длъжностно лице, не по-късно от два работни дни, считано от датата на 

изготвянето им; 

 34.9. Да предоставя заверено копие на документите по чл.10, ал.3 от Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали 

на определено от Възложителя длъжностно лице не по-късно от два работни дни, считано 

от датата на изготвянето им; 

35. да изпълнява и други задължения, произтичащи от приложимото българско и 

европейско законодателство, правилата на съответната програма/проект, изискванията на 

Управляващите органи на тези програми и проекти и сключените договори за безвъзмездна 

финансова помощ. 

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява всяка от дейностите по договора в срок и 

без отклонения, съгласно предложения срок, Техническата спецификация и 

инвестиционния проект. 

2. да упражнява контрол по изпълнението на този договор чрез упълномощени от него 

лица, като извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество и количества, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие 

с Техническата спецификация, с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и с 

инвестиционния проект, както и да не извършва плащане за вложен материал или свършена 

работа, в случай, че е некачествена и не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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4. да задържи и/или усвои гаранцията за изпълнение или съответна част от нея при 

неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и/или да получи 

неустойка в размер, определен в раздел Неустойки от настоящия договор. 

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение 

с посочените в офертата му подизпълнители. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на 

обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение 

предмета на договора през времетраене на строителството. 

 

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора, 

съгласно условията в договора 

2. да уведоми за лицата, които ще осъществяват контрол по договора, както и всяка 

необходима информация и документи преди започване на изпълнението на СМР. 

3. да съдейства за своевременно съставяне на документите, необходими за извършване на 

плащане за завършените и качествено изпълнени дейности, подписани от представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в присъствието на Подизпълнителя/ите /в случай, че 

има такъв/ива/. При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 

или част от нея не е извършена от Подизпълнителя. 

4. след подписване на констативен акт и предоставяне на всички необходими документи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да предприеме действия по приемането и въвеждането на обекта в 

експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството; 

5. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този 

договор и изискванията на нормативните актове. 

6. да изплаща уговорените възнаграждения в срок, съгласно условията в договора. 

7. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

 

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 13. При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % за всеки ден закъснение, но 

не повече от 10 % от стойността на договора.  

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши прихващане за вземанията си към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с дължимото към него възнаграждение за извършена дейност по договора 

или да пристъпи към реализация на правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реализира едно от посочените си 

права по свой избор. 
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Чл. 15. 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. 16. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 

изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея. 

 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка и/или обезщетение за 

вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във 

финансирането по проекта.  

 

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.  

 

Чл. 18. (1) Действието на този договор се прекратява: 

1. С изпълнението на всички задължения на страните.  

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

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

4. С едностранно изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за развалянето му при  неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора. 

6. При прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- юридическо лице. 

7. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.  

8. 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. 

9. 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. 

 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане на реално извършеното от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без писмено 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 /десет/ дни. 

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

3. изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за участие в 

обществената поръчка; 

4. при системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15 /петнадесет/ 

дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост 

от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art116_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=12010E&ToPar=Art258&Type=201/
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взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при настъпване на съществени 

промени във финансирането на проекта – предмет на настоящия договор, извън 

правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди 

или да предотврати. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Х. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА 

 

Чл. 23. (1) Изпълнителят се задължава да разреши на Европейската комисия, Европейската 

служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да проверяват чрез изследване на 

документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват 

пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други 

документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да 

стават в срок до седем години след окончателното плащане. 

(2) Изпълнителят се задължава да разрешава на Службата за борба с измамите да 

осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в 

правото на Европейския съюз или европейското законодателство за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности срещу измама и други нарушения. 

(3) Изпълнителят се задължава да дава достъп на Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата до персонала или 

агентите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договора, включително и до 

информационната си система, както и до всички документи и база данни, касаещи 

техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими 

стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за агентите на Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата се предоставя на 

базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява 

задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат 

леснодостъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и Изпълнителят трябва 

да информира Възложителя за точното им местоположение. 

(4) Изпълнителят гарантира, че правата на Европейската комисия, Европейската служба за 

борба с измамите и Европейската сметна палата да осъществяват одит и проверки ще се 

прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение на 

всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от ЕС. 

 

ХI. СЪОБЩЕНИЯ. 

 

Чл. 24. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се 

извършват в писмена форма чрез факс, ел. поща, препоръчана поща с обратна разписка или 

куриерска служба или по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ. 

(2) За дата на съобщението/известието се смята: 

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
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3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на електронното съобщение (e-mail) – при изпращане по електронна поща; 

 

Чл. 25. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са: 

За Възложителя: 

Адрес: гр. Костенец, ул. ……………. № ……………., тел/факс:  ……………, факс: 

…………, e- mail: …………………….. 

За Изпълнителя: 

Адрес: ……………………………………, тел/факс:  …………………, факс: …………, 

e- mail: ……………………... 

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата 

незабавно. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от 

датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес. 

 

ХII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

Чл. 26. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

 

Чл. 27. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения. При непостигане на съгласие при възникнали имуществени спорове между 

страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от 

ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред 

компетентния съд в гр. Плевен, съобразно правилата на родовата подсъдност. 

 

Чл. 28. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 

търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 

връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 

свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по 

отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл. 29. 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. 

 

Чл. 30. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 

не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 

Чл. 31. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Приложение №1 – Техническата спецификация и Технически инвестиционен 

проект  

2. Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя 

3. Приложение №3 - Ценовото предложение на Изпълнителя 
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Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………………                            ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..  

 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

…………………  

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

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  

 

 

 

 


