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ДОГОВОР 
за предоставяне на консултантски услуги 

№ Д-61/26.10.2018 г. 

 

 

Днес 26.10.2018 г. в гр. Гурково, между: 

 

ОБЩИНА ГУРКОВО, с адрес: гр. Гурково, п.к. 6199, бул. „Княз Ал. Батенберг” № 3, 

ЕИК по БУЛСТАТ: 123092756, представлявана от Иван Славов Иванов – Кмет на Община 

Гурково и Надка Денкова Михалева – Гл. счетоводител, от една страна, наричана по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и 

„ГАМА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ж.к. „Студентки град” бл. 53, вх.А, ет.7, ЕИК 203079916, представлявано от Саня 

Крстевска, в качеството му на Управител, от друга страна, наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол на 

дата 28.09.2018 г. от Кмета на община Гурково след проведена обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при 

управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация 

на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 

2014-2020г.", се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за 

следното: 

 

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема по време на 

изпълнение на договора да извършва консултантски услуги при управлението, 

изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020г." 

(2) Предметът по ал. 1 от настоящия договор включва следните дейности: 

Дейност №1: Предоставяне на консултантски услуги  във връзка с изпълнението на  

проекта, включваща:  

1.1 Подготовката и окомплектоването на необходимите документи за сключване на 

анекси към договора с ДФ „Земеделие“ (при необходимост). 
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1.2 Подготовката на необходимите документи във връзка с възникнала кореспонденция 

с ДФ „Земеделие“, МЗХГ и други органи, свързани с изпълнението на проекта. 

1.3. Контрол и извършване на проверки за съответствие на издаваните и получавани 

документи с изискванията на нормативната уредба и ДФ „Земеделие“ по време на 

изпълнението. 

Дейност №2: Предоставяне на консултантски услуги  във връзка с отчитането на  

проекта, включваща: 

2.1 Подготовка на заявки за плащане, включително окомплектоване на всички 

необходими общи и специфични документи към заявките за плащане. 

2.2. Извършване на проверка за съответствие на събраните документи с изискванията на 

нормативната уредба и ДФ „Земеделие“. 

2.3. Контролиране, координиране и съдействие на общината при подготовката и 

събирането на всички необходими документи към заявките за плащане. 

 (3) За изпълнението на конкретна дейност със задачи по нея или предаването на 

документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват приемо-

предавателни протоколи. Окончателното изпълнение на предмета на договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверяват чрез двустранно подписан приемо-

предавателен протокол. 

(4) Окончателното приемане на дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и т. 2 по договора ще се 

удостоверява с подписването на приемо – предавателни протоколи за предаване на 

възложената работа, като протоколите следва да бъдат подписани от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

   

РАЗДЕЛ ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК НА ДОГОВОРА. 

Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете 

страни. 

(2) Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на 

настоящия договор и приключва с предаването на възложителя на пълен комплект – заявка 

за окончателно плащане по Договор № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017г., но не по-късно от 

13.12.2020 г.  

(3) Приключването се удостоверява с подписване между Възложителя и Изпълнителя 

на приемо-предавателни протоколи, в съответствие с изискванията на ПРСР 2014-2020г.   

  

РАЗДЕЛ ІІІ. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПО ДОГОВОРА. 

Чл. 3. (1) За осъществяване на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер общо на:  
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9 000,00 лева (девет хиляди) лева  без ДДС или 10 800,00 лева (десет хиляди лева и 

осемстотин) лева с ДДС. 

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

следните случаи: 

1. по приложимите случаи, съгласно Закона за обществените поръчки  

или 

2. сключване на Анекс между Община Гурково и ДФЗ, към договор за отпускане на 

финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението по отделните 

дейности, което обстоятелство намери отражение в таблицата с одобрените разходи към 

Анекса. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл.116 от ЗОП, ако са налице 

предпоставките за това. 

(3) За действително извършената работа Възложителят заплаща на изпълнителя 

възнаграждение, съобразно договора за възлагане на обществена поръчка, до размера на 

одобрените финансови средства, включващ следната схемата на плащане: 

1. Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на одобрената за 

финансиране дейност от страна на Финансиращия орган за предоставяне на консултантски 

услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, платима в срок до 15 

календарни дни след получено авансово плащане на община Гурково от ДФЗ – РА и 

издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

2. Окончателно плащане - в размер на разликата по договора от 50 %, но не повече от 

одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор 

№ 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017г. Окончателното плащане е дължимо в срок от 30 

(тридесет) календарни дни, след датата на последното по време действие: 

- Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на всички дейности 

по предмета на договора; 

- издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за 

дължимата сума/част от цената; 

- осигуряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на финансови средства или получаване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА. 

 

(4) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в 

съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и 

изискванията на ПРСР, като задължително съдържат следните реквизити: 

Получател:  Община Гурково 

Адрес: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3 

ЕИК 123092756 

ИН по ЗДДС: BG123092756 

Получил фактурата: Иван Иванов - Кмет на Община Гурково 
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 Номер на документа, дата и място на съставяне В описателната им част се вписва 

задължително следния текст: „Разходът е направен по ДБФП № 24/07/2/0/00387 от 

13.12.2017г.  на Община Гурково с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -

2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР)“. 

(5) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не 

може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни 

придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В 

този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или 

представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен 

за това. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да 

тече от датата на  която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура и/или 

поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация. 

(6) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG14UNCR700011523412172 

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата 

си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет) дни от 

промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 

се, че плащанията са надлежно извършени. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и 

точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяващо да се 

установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора. 

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, който не 

затруднява работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената му работа в срок, без 

отклонения и съгласно условията на настоящия договор; 

3. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и в срока, уговорени в 

този договор. 

4. Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във 

всеки един момент; 
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5. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на 

подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи). 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети 

лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена в размера, по начина и в 

сроковете, определени в настоящия договор; 

2. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни 

необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;  

3. Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за 

изпълнение на настоящия договор; 

4. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи. 

5. Да предостави добросъвестно и своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълна и 

достоверна информация за всички факти и обстоятелства, свързани с изпълнение на 

предмета на настоящия договор, като предоставянето се осъществява с двустранно подписан 

протокол. 

6. Да не представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неистински документи и/или документи с 

невярно съдържание, както и да не му предоставя невярна и/или непълна информация 

относно факти и събития, свързани с предмета на консултантските услуги. 

7. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълна оперативна самостоятелност във връзка с 

изпълнението на предмета на този договор. 

8. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за преодоляването на възникнали трудности и 

пречки в хода на работата по изпълнение на предмета на договора. 

9. Да пази пълна конфиденциалност по отношение на търговските тайни на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, станали му известни при и/или по повод изпълнението на този договор 

10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че документ, разработен в изпълнение на 

договора, е върнат за корекции, и да посочи съответните забележки и коментари, направени 

от страна на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. 

11. Да не възлага други услуги със сходен предмет в рамките на обектите в обхвата на 

настоящият предмет, преди окончателното приключване на този договор. 

 

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно срока и условията в чл. 2 и чл.3 от 

настоящия договор; 

2. Да получава своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и 



 

 

 

 

 

 

 

„Европейският земеделски фонд  за развитие на селските райони.  

Европа инвестира в селските райони” 
 

 

Възложител:----п----                                                                                  Изпълнител:----п---- 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект №24/07/2/0/00387„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. 
Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
община Гурково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.                
 

6 

документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия 

договор, като получаването се осъществява с двустранно подписан протокол; 

3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и 

информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на 

дейностите по чл. 1. 

4. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на изпълнената работа при условията и в 

сроковете по настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да предостави услугите по чл. 1, ал. 2 с грижата на добрия професионалист, като 

положи необходимата грижа за качественото и професионалното им изпълнение, като 

осигури професионален екип за изпълнение на услугите по този договор. 

2. Да извърши възложените дейности в срок, съгласно условията в чл. 2 на настоящия 

договор като спазва предвиденото в техническите спецификации и изискванията на ПРСР 

2014-2020 г. и нормативи за съответните дейности, както и предложената от него 

Обяснителна записка, които са неразделна част от настоящия договор; 

3. Да не разгласява по какъвто и да е начин информация, документи, информационни 

носители и други материали, свързани с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или станали му 

известни във връзка или по повод на извършването на консултациите, с изключение на 

случаите, когато предоставянето на тази информация е необходимо с оглед на изпълнението 

на предмета на настоящия договор.  

4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване; 

5. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 

връзка с изпълнение на настоящия договор; 

6. Да спазва изискванията на мерките за информация и комуникация при изпълнение 

на дейностите по поръчката, както и всички други изисквания на Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. и Държавен фонд „Земеделие“; 

7. Да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи 

власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 

сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 

интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да 

извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на 

изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни 

документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи 

отношение към финансирането на проекта.  

8. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както 

следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по 

настоящия договор. 

9. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за 

съдържание, като се задължава да посочи в тях, номера на настоящия договор.   
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10. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с 

изпълнение на задълженията по настоящия договор. 

11. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на 

включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва 

да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на 

подизпълнител по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да публикува 

в профила на купувача допълнителното споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-

дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

РАЗДЕЛ VI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 6. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, 

т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за 

изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било 

спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са 

възникнали и са били дължими преди настъпването му. 

(2) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи 

повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може 

да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна. 

(3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен 

срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства 

(съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера 

на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата 

страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото 

обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.  

(4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено 

обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора 

спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава; 

(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство; 

(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 

възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие 

с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички 

необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е 

възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са 

възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство; 

(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели 

до спирането му; 
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(8) Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са 

обстоятелствата, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат 

предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на 

страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 2, т. 27 

от Закона за обществените поръчки). 

(9) Във всички случаи на приложение на горните алинеи, промени в договора се 

допускат само при наличие на предпоставките на чл. 116 ЗОП, като за настъпилите промени 

страните подписват Допълнително споразумение. 

 

РАЗДЕЛ VІI. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 7. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, или 

изискванията за нея съгласно настоящия договор, или не изпълни други договорени 

дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,10% (нула цяло и десет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 

(десет процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в чл. 3. 

 (2). При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на  0,10% 

(нула цяло и десет процента) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 

10% (десет процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в   чл. 3.  

 (3) За неизпълнението на други задължения по настоящия договор неизправната 

страна дължи на изправната неустойка в размер до 10% (десет процента) от цената по 

договора посочена в чл. 3. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси 

обезщетение и за по-големи вреди. 

 (4) При прекратяване на договора по чл. 11, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

РАЗДЕЛ VIII. НЕРЕДНОСТИ 

Чл.8. (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, което оказва или би могло да окаже въздействие 

в ущърб на общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на 

България чрез неоправдан разход на средства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 

изпълнението на договора.  

(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.9. (1) В случай на установена нередност, допусната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният 

е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно получени суми. 

(2) В случаите по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване. 

(3) Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за 
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извършване на услугата – предмет на договора, суми по ал.1 на чл. 9, както и натрупани 

лихви, глоби и неустойки, ако има такива следва да бъдат възстановени в срока по чл. 9, ал. 2 

от договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка: 

Банка: Централна Кооперативна Банка  Банков клон Стара Загора 

IBAN: BG47CECB97903263698003 

BIC: CECBBGSF 

 

РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 270,00 лв. (двеста и 

седемдесет), представляващи 3 (три) на сто от общата стойност на договора без ДДС, 

представена под формата на парична сума (депозит) по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя.  

(2) Същата може да се предостави в една от следните форми: 

1. Парична сума; 

2. Банкова гаранция; 

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на  

изпълнителя. 

(3) Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице 

– гарант. 

(4) Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за 

изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител 

по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на 

застраховката.  

(5) Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

документът за предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 

1. Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере 

гаранцията за изпълнение на договора да бъде предоставена под формата на парична сума, 

то тя може да се може да се внесе в брой на касата на Община Гурково или да се преведе по 

банков път по следната банкова сметка на Община Гурково: 

 Титуляр: Община Гурково  

 Банка: „ЦКБ“ АД, клон Стара Загора, офис: Гурково 

 IBAN - BG 75 CECB 9790 3363 6980 00 

 BIC – CECBBGSF 

2. Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере 

гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично 

записано, че е: 

- безусловна и неотменима; 

- в полза на Община Гурково; 
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- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 

- представя се оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на  

Възложителя. 

 

При представяне на гаранцията по един от посочените по горе начини в платежното 

нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя 

гаранцията. 

3. Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере да 

представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да 

отговаря на следните изисквания: 

- да е сключена от застраховател, отговарящ на изискванията на чл. 12, ал. 1 от  

Кодекс за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.);  

- Застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три  

процента) от цената на договора, без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на Община  

Гурково; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

-  със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след срока на изпълнение на  

договора; 

-  представя се оригинален екземпляр на застраховка, издадена в полза на  

Възложителя. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, равна на размера на начислените 

неустойки в настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надвишил срока за изпълнение. 

(7) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси допълнително обезщетение, когато размерът 

на гаранцията не покрива нанесените щети от неизпълнението. 

(8) В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение 

на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния 

размер на гаранцията. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в 30 /тридесет/ дневен 

срок след окончателното извършване на всички предвидени за изпълнение дейности и 

подписване на двустранен констативен протокол за приключване на дейностите по договора.  

(10) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в горепосочените 

случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати с едностранно волеизявление и без 

предизвестие този договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за 

изпълнение. 
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РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 11. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 

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

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 

(петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

3. При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено 

предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай 

че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде 

обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.  

5. В случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП. 

 (2) Настоящият договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 2 или при 

настъпване на обстоятелствата по чл. 1, ал. 3. 

 

РАЗДЕЛ ХI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 12. (1) Страните по договора не могат да го изменят. 

(2) Изменение на договора се допуска по изключение: 

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага 

промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на „Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г.”  

или  

2. в случаите по Закона за обществените поръчки; 

или 

3. в случаите по чл. 3, ал. 3 от договора. 

 

 РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 13 . (1) Ако след сключването на настоящия договор възникнат нови правила и 

условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и 

всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на 

договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от 

настоящата поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на 

сключения договор по смисъла на чл. 116,  от ЗОП, ако са налице предпоставките за това, 

като обхватът и естеството на възможните изменeния, както и условията, при които те могат 

да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.  

(2) В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да 

отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в 

допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят 

изрично и точно правилата, отразени в документите по ал. 1 и те единствено могат да бъдат 

предмет на изменението на договора.  

(3) Нищожността на клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени 
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условия не води до нищожност на договора. 

 (4) Страните се съгласяват, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, при възникнали 

имуществени спорове между тях при или по повод изпълнението на настоящия договор, да 

ги отнасят за разрешаване пред компетентния съобразно правилата на родовата подсъдност 

БРС или БОС. 

 (5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

  

Приложения: 

 1) Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №1; 

 2) Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към 

него - Приложение №2; 

 3) Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №3; 

         Настоящия договор се състави в четири еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./                             САНЯ КРСТЕВСКА/П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО  „ГАМА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ЕООД 

 

 

 

НАДКА МИХАЛЕВА /П/ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 


