
 
 

Проект! 

РАЗДЕЛ 5 

 

Д О Г О В О Р  

 

№ . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . 2 0 2 0  г .  
 

Днес ……. 2020 г., в гр. Костенец, между: 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, с адрес: гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, ЕИК 000776349, 

представлявана от Йордан Ангелов -Кмет на Община Костенец и .................. – Главен 

счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 

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

ЕИК ............................ , представлявано от .......................................  в качеството си на 

Управител, наричано в договора накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна  

 

в съответствие с резултатите от проведеното публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Техническа рекултивация на общинско депо за твърди неопасни 

битови отпадъци на Община Костенец“, съгласно Решение № ….. /............... г. на Кмета на 

Община Костенец за избор на изпълнител и на основание чл. 112 от ЗОП се сключи 

настоящият договор („Договора“), с който страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение и при 

условията на този договор да извърши „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА 

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГР. КОСТЕНЕЦ“, като извърши дейностите по 

техническа и биологична рекултивация в обхват и съгласно изискванията на Техническите 

спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и работния инвестиционен проект , както и на 

предложенията, съдържащи се в Техническото и в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този 

вид работи с грижата на добър стопанин срещу задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги 

приеме и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена съгласно условията, посочени 

по-долу. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Общото възнаграждение за изпълнение на всички дейности по предмета на договора 

е  (.................................) лева без ДДС, или ............................ (....................) лева с ДДС, 
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формирано, както следва: 

1. Цената за изпълнението на Техническата рекултивация е .................................( 

..........................) лева без ДДС; 

2.  Цената за изпълнението на непредвидени разходи за СМР по Техническата 

рекултивация е ..................................(....................) лева без ДДС; 

3. Цената за доставка и монтаж на оборудване за мониторинг е ................................ 

(..........................) лева без ДДС; 

4. Цената за изпълнението на Биологичната рекултивация за първата година е 

...................... (...............................) лева без ДДС. 

(2) В цената по ал.1 са включени всички необходими разходи на изпълнителя за изпълнението 

на обекта, включително тези за подготовка на строителството, извършването на временните 

строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната 

ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни 

отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на 

професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи 

за всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по –горе, но необходими за 

изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за 

ползване. 

(3) В процеса на изпълнение на договора са допустими отклонения от посочените в КСС 

инвестиционни разходи, чрез прехвърляне на средства от една позиция в структурата на 

разходите към друга позиция, при условие, че не се променя общата стойност на инвестицията 

за обекта и това не противоречи на одобрените технически/работни проекти. Прехвърлянето 

на средства следва да се извърши чрез заменителна таблица, одобрена от Строителния и 

авторски надзор. Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и 

действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните 

документи, доказващи качеството и количеството на извършваните видове СМР. 

(4) Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени 

количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове 

строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на 

инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на 

дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените 

разходи се доказват със съответните документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, включително и с подписване на Протокол за 

установяване на извършените СМР между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършващите 

строителен и авторски надзор. При изпълнение на непредвидени строително-монтажни 

работи, за които няма единични цени в КСС, същите се остойностяват с анализни цени, 

съгласно ценообразуващи показатели по ал. 5 и в съответствие с УСН/ТНС/СЕК. 

(5) При изготвянето на сметната документация при наличие на допълнителни или 

непредвидени СМР ще се използват следните елементи на ценообразуване за видовете СМР: 

1. П1 – Средна часова ставка…. лв./час 

2. П2 - Допълнителни разходи  върху труд ……. % 
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3. П3 – Допълнителни  разходи върху механизация……. % 

4. П4 – Доставно -складови разходи…. % 

5. П5 – Печалба……. % 

 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по 

посочена по–долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 

1. Авансово плащане по договора в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността 

по чл. 2, ал. 1, т. 1 от договора. Авансовото плащане се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 

до 20 календарни дни от подписване на договора след представяне на оригинална фактура и 

оригинал на гаранция покриваща 100 %  авансовото плащане. 

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

договора до окончателното плащане. Гаранция 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. 

2. Междинни плащания до достигане на 90 % (деветдесет процента) от сумата по чл. 2, 

ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от договора, на основание реално изпълнени дейности по техническата 

рекултивация, платими в срок до 30 /тридесет/ календарни дни въз основа на Протокол за 

установяване на извършените СМР по образец на УО на ОПОС (акт обр.19), представени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от лицето, осъществяващо строителен надзор и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни 

работи, 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, одобрени с протокол на 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 строителния надзор, оригинал на данъчна фактура, оформена съгласно 

изискванията на УО на ОПОС и подписана от упълномощено длъжностно лице на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколите за извършени СМР се представят в 4 (четири) екземпляра на 

хартиен носител и един в електронен носител във формат xls., и са придружени от всички 

документи характеризиращи изпълнените количества и видове СМР.  

 При всяко междинно плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа процентното съотношение 

на авансовото плащане от одобрената в съответния протокол стойност на действително 

извършените СМР за сметка на авансовото плащане 

3. Окончателно плащане за техническата рекултивация - за оставащата сума от общата 

предложена цена по чл. 2, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 3 от настоящия договор без ДДС, платимо в срок 

до 30 /тридесет/ календарни дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от 

упълномощено длъжностно лице на Възложителя, подписан Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа Образец 15 без забележки и Протокол на комисията за 

приемане на техническата рекултивация, съгласно Глава IV, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗС) и Раздел V от Наредба № 
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26/02.10.1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 

отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. 

Условия за извършване на този вид окончателно плащане са: реално изпълнени СМР, 

установени със съответните документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, Заменителни таблици при необходимост, Протокол за 

установяване на извършените СМР, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от лицето, 

осъществяващо строителен надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробни количествени сметки за 

извършените строително-монтажни работи и екзекутивна документация.  

 

(2) Плащането за извършване на биологичната рекултивация:  предложена цена по чл. 2, ал. 1, 

т. 4 от настоящия договор без ДДС, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни дни въз 

основа на оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на 

Възложителя и Констативен протокол за приемане на работата подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

лицето, осъществяващо строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

(3) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банкови реквизити: 

Банка  .................................. 

BIC:.......................... 

IBAN: ..................................  

При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството. 

 

Чл. 4.
1
 (1) Когато за частта от Дейностите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 

може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Дейности, подизпълнителят 

представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от дейностите, 

заедно с искане за плащане на тази част от подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 

плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 

становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Дейностите, при съответно спазване 

на условията на чл. 5 от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в 

срок до 30 (тридесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши 

плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 

отстраняване на причината за отказа. 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на 

                                                             
1
 При наличие на подизпълнител 
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действие до изпълнението на всички задължения по него. 

(2) Срокът за извършване на техническата рекултивация е 

.......................(….словом…………) календарни дни, съгласно Техническото предложението за 

изпълнение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на съставяне и 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл.7, ал.3, 

т.2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството) и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) без забележки.  

(3) Срокът 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. 

(4) Срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е ………… (…словом…) 

календарни дни и започва да тече след приключване на изпълнението на техническата 

рекултивация съгласно чл. 4 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползвотворяване на хумусния пласт  и 

възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва с подписване на Констативен протокол за 

приемане на работата. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1.  да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията от Договора; 

2.  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. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1.  Да изпълнява възложените дейности качествено и в договорения срок, като 

организира и координира цялостния процес в съответствие с: 

•  поетите ангажименти, съгласно Техническото и Ценово предложение, неразделни  

части от договора; 

•  условията и техническите изисквания на Техническата спецификация и Работния 

инвестиционен проект, неразделни  части от договора; 

•  действащите нормативни уредби в РБългария - за строителство, безопасност и 

хигиена на труда и пожарна безопасност; 

•  Закона за опазване на околната среда; Закон за опазване на земеделските земи; Закон 

за управление на отпадъците; Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползвотворяване на хумусния пласт. 
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2.  Да осигурява свои представители за съставяне и подписване на констативни 

протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упражняващия строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.  Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на техническите 

изискванията и стандарти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 

упражняващия строителен надзор на необходимите сертификати/декларии за съответствие. 

4.  Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларация за експлоатационни показатели на 

влаганите строителни продукти - директива 305, регламент (ЕС) №305/2001 на европейския 

парламент и на Съвета от 09.03.2011 г. и протоколи за изпитване. 

5.  Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 

изпълнението на работите на обекта. 

6.  Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (инвеститорския контрол) и/или строителния надзор. 

7.  Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.  Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи 

извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР, протоколи по Наредба 3 и 

фактури). 

9.  Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от 

забавяне или нарушаване изпълнението на графика. 

10. Да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя 

сметка застраховка „Професионална отговорност“, като лице изпълняващо строителна 

стойност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод 

изпълнението на дейности, за строежи втора група, трета категория, съгласно Наредбата за 

задължителното застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17/2004г./, застраховка 

„Трудово злополука“ по Наредбата за задължителното застраховане на работниците и 

служителите и да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. 

11. Да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на 

обекта. 

12.  По време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на 

инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия 

по изпълнение на договора. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети, то 

възстановяването им е за негова сметка. 

13. Да осигурява временна организация на движение и геодезическо заснемане на 

обекта, когато е приложимо, за своя сметка. 

14.  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. 

15.  Да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, ако за 
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изпълнението на договора се налага да ползва взривни, горивни и/или други опасни 

материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението. 

16. 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. 

17. 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.“. 

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

се финансира със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014- 2020“. В този 

смисъл Изпълнителят е длъжен да посочва финансовия принос на Европейски структурни и 

инвестиционни фондове, предоставен чрез Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 

г. в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при 

всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна 

програма „Околна среда” 2014 – 2020 г. навсякъде, където е уместно.  

19. да осигури присъствието на свой представител при проверки на място от страна на 

УО на ОПОС, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на 

Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР 

(АФКОС) и други национални одитни и контролни органи, както и да осигури: достъп до 

помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в изпълнение 

предмета на настоящия договор, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението 

на проекта и задълженията му по настоящия договор.  

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

място от страна на УО на ОПОС. 

21. 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. 

22. 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. 

23. да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и 

за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

24. Когато Изпълнителят е обявил в офертата си, че ще използва подизпълнител, в срок 

до 3 дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 

замяна на посочен в офертата подизпълнител:  
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-. 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 

11 от ЗОП.  

25. 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. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.  Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на 

изпълнените видове работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване 

правилата за безопасна работа, по начин не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.  При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или 

нестандартни материали и съоръжения, да спира извършването на СМР до отстраняване на 

нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.  При констатиране недостатъци на обекта от негови представители, да не подписва 

протокол за действително извършени видове СМР, съответно да не заплаща извършените до 

момента дейности до отстраняването им, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения 

за това срок 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 дневен срок от сключване на 

настоящия Договор, за лицата които ще изпълняват строителния надзор и инвеститорски 

контрол при извършване на СМР. 

2.  Да извършва разплащането в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

представяне на разплащателни документи, оформени съгласно изискванията на настоящия 

договор. 

3.  Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след установяване 

на появили се в гаранционния срок дефекти. 

4.  Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора. 

5. Да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на 

оперативната самостоятелност на Изпълнителя, както и да извършва проверка за качеството на 

доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя 

длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените 

констатации. 

6. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 

уговореното и без недостатъци. 

7. При установяване на явни или скрити недостатъци по изпълнението на работата, да 
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иска отстраняването на същите.  

8. 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. В тези случаи, 

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. 

 - Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

годност на изработеното. 

9. Да дава указания, които са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение 

на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено 

отклонение от поръчката. 

 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват: 

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице. 

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, в следствие изпълнение 

предмета на Договора. 

 

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционна отговорност за изпълнените от него работи 

и дейности по техническата и биологична рекултивация от Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в срок 

от: /словом: / месеца. 

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 /пет/ дневен срок след установяването им. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в 

гаранционния срок в двустранно договорен срок с констативен протокол, съставен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

АВАНСОВОТО ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 13. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 

свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на ....................лв. (.........словом), 
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представляваща 5 % (пет на сто) от стойността на договора в лева без ДДС по чл. 2, ал. 1 

(Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС) чрез: /ненужното се изтрива/ 

Първи вариант
2
 

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

по бакова 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. 11; 

(3) 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, 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 за техническата рекултивация, 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. 11 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, 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, 

                                                             
2
 При подписване на договора в текста се оставя вариантът, избран от Изпълнителя и посочен в Офертата 
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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.  

 

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носят отговорност при не виновно 

неизпълнение на договорните си задължения. 

Чл. 15. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на 

виновната страна. 

Чл. 16. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са 

дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло пет на сто) от Цената по чл. 2, ал. 

1, т. 1 или т. 4 за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността им. 

Чл. 18. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 

спецификация/Работния проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи 

допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на дейността е 

некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и/или да 

прекрати договора. 
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Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи всяка дължима по този Договор неустойка, 

чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 20. Страните не могат да променят или допълват договора, освен при условията на чл. 116 

от ЗОП. 

Чл. 21. (1) Този Договор се прекратява: 

1.  с изтичане на Срока на Договора; 

2.  с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 

3.  при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

4.  при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, 

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено, 

(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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 22. (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 10 

(десет) дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната 

площадка; 

2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Дейностите за повече от 15 

(петнадесет) дни; 

3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Работния инвестиционен 

проект и/или Техническата спецификация и/или Техническото предложение. 

Чл. 23. 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. 
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X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка 

информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и 

да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и 

всяка друга информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред 

служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на 

изпълнението на договора. 

(3)  Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 

Чл. 25. Всички възлагателни писма, съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 

изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 

валидни, когато са изпратени по пощата /с обратна разписка/, по факс, по електронна поща (е-

майл), предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна или предадени от 

представител на изпращащата страна и приети срещу подпис от представител на приемащата 

страна. 

Чл. 26. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

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

Чл. 27. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. 

Чл. 28. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 

договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на 

такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 

България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 29. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 30. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

Чл. 31. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при условията на 

Закона за обществените поръчки. 

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят следните: адреси за 

кореспонденция, отговорни лица и банкови сметки, свързани с изпълнението на настоящия 

договор: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ .................................... 
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Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция: 

гр. Костенец .................................................... 

ул. „Иван Вазов“ № 2 ..................................................... 

тел.: ................... тел.: ............................................. 

факс: ..................... факс: .............................................. 

e-mail: ..........................;  

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

e-mail: ............................................. 

Отговорно лице: 

 

Отговорно лице: 

……………………………………………. 

тел. 

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

тел.: 

Банкова сметка, от която ще се извършват 

плащанията по договора: 

Банкова сметка, по която ще се извършват 

плащанията по договора: 

IBAN: ...................................................... IBAN: ................................................... 

BIC: ......................................................... BIC: ....................................................... 

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

 

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

седемдневен срок от настъпване на промяната. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 - Техническо предложение; 

Приложение № 2 - Ценово предложение с КСС;  

Приложение № 3 - Техническа спецификация; 

Приложение № 4 – Работен инвестиционен проект 

 

Настоящият договор се подписа в 4 еднообразни оригинални екземпляра, три за Възложителя 

и един за Изпълнителя. 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

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

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

mailto:obstina@abv.bg
mailto:oba.panagyurishte@gmail.com

