
 

Страница 1 от 27 

 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00452 от 21.06.2018 г. „Подобряване на водоснабдителната 

инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора”,  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 

 
 

 
 

 

 
 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ  НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

                                                                                                                                    
 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
№ Д- 36/17.05.2019 г. 

 

 

Днес, 17.05.2019 г., в гр. Гурково между страните: 

 
1. ОБЩИНА  ГУРКОВО ,  

със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гурково, гр. 

Гурково, п.к. 6199, бул. „Княз Ал. Батенберг“ № 3, БУЛСТАТ/ЕИК 123092756,  

представлявана  от  Иван Славов Иванов  –  Кмет,  и  Гл. Счетоводител – Надка 

Денкова Михалева, наричани по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, 
и  

2. „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, 

със  седалище  и  адрес  на  управление:  гр. София,  община  Столична,  област 

София, ж.к. „Абдовица” № 249, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ: 205415283 и номер 

по ЗДДС: BG 205415283, представлявано от Йордан Красимиров Дамянов, в 

качеството му на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); 

 
на основание чл. 112 от ЗОП, след проведенa открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с уникален номер в РОП 0694-2018-0011 и влязло в сила Решение № 
З-126/01.04.2019 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране на участниците и избор на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на 

водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община 

Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” , 

съгласно договор № 24/07/2/0/00452 от 21.06.2018 г.,за безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малки по мащаби инфраструктура", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 година.           
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:  
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) Предмет на този договор е: „Изпълнение на СМР за подобряване на 

водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област 
Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.” 
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за обособена позиция №1 с предмет: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на 
село Конаре, община Гурково”.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, 

ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в 

строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база, технически 

правила и норми, приложими стандарти и като мобилизира финансовите си, човешки и 

материални ресурси, при съобразяване и с изискванията на Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г., да извърши следните действия:  
1. Изпълнение на строително - монтажни работи за горецитирания обект в съответствие 

с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, техническите спецификации, проектите във фаза 

„Технически проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - 

стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и 
на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.  

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, 
материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, 
направеното техническо предложение, както и спазване на технологичните изисквания за 
влагането им.  

3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в 
строежа.  

4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.  
5. Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията 

на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни 

документи и необходима за изпълнението предмета на договора.  
6. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.  
7. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа 

и въвеждането му в експлоатация.  
8. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните 

срокове.  
9. Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на 

настоящия договор, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на 
предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното 

строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично 
в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трето лице. 

Чл. 2. 
1
 (1) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно 

преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) 
дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо) 
(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска 
по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 
условия: 

 

1
 Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения 

с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на 
изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП. 
 

 

  
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  
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2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. (ако е приложимо)  

(3) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3. (ако е 
приложимо)  

(4) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение 
предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители. (ако е приложимо) 

 

Чл.3. (1) Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка, както и 

Техническото предложение и Ценовото предложение, в т.ч. Количествено – стойностната 
сметка, подадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
както и одобреният инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ и издаденото 
разрешение за строеж, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3, 4 („Приложенията“) 
представляват неразделна част от този договор.  

(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и 
съгласно документите по предходните алинеи.  

(3) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат  
с неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл. 3, ал. 1 и с всички 
приложения към него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от 
договора задължения.  
 

ІI. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е 

подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните 

задължения по договора и окончателното отчитане и приключване на проекта. 

 
(2) Изпълнението на дейностите по настоящия договор започва от датата на получаване 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уведомяване за готовност за започване на СМР и подписване на 
Протокол 2а от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране изпълнението на договора. 

(3) Срокът за изпълнение на договорените СМР е 193 /сто деветдесет и три/ (съобразно 

направеното в офертата на Изпълнителя предложение) календарни дни, считано от датата на 
подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а 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 и подписването на Констативен акт 
за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ 

(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), съгласно Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката, но не по-късно от 21.06.2021 г. 

(4) Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след издаване на 
Разрешение за ползване на обекта, при условия и по ред определени с Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти. 
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(5) В случай на необходимост от изменение в техническия проект в етапа на 
изпълнение на СМР, в случай на неблагоприятни метеорологични условия, които правят 

изпълнението на СМР невъзможно или при възникване на друга законова хипотеза, страните 
спират изпълнението на СМР по реда, предвиден в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. В случай на спиране при условията на 
настоящата алинея, срокът за изпълнение на договореното СМР се удължава с периода на 

надлежно осъщественото спиране на строителния процес.  
(6) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на настоящия договор за 

обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. 
36, ал. 1 от договора.  

(7) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за 
изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго 
допълнително плащане извън договорената цена в настоящия договор. 

 

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора е на територията на гр. Гурково, с. 
Паничерево и с. Конаре, община Гурково, област Стара Загора.  

 

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 6. (1) Цената за изпълнение на договора, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на: 2 678 104,48 (словом: два милиона 

шестстотин седемдесет и осем хиляди сто и четири лева и четиридесет и осем ст.)  
лева без ДДС и 3 213 725,38 (словом: три милиона двеста и тринадесет хиляди 

седемстотин двадесет и пет лева и тридесет и осем ст.) лева  
с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разпределена както следва:  
1. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта съответства на количествено 

- стойностната сметка, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата, и е в размер на:  
2 678 104,48 (словом: два милиона шестстотин седемдесет и осем хиляди сто и четири 

лева и четиридесет и осем ст. )  лева  без  ДДС и  
3 213 725,38 (словом: три милиона двеста и тринадесет хиляди седемстотин двадесет и 

пет лева и тридесет и осем ст.) лева с ДДС 

 от която: 

1.1. За подобект: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно 

водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ” в размер 

на 2 569 112,66 (словом: два милиона петстотин шестдесет и девет хиляди сто 

и дванадесет лева и шестдесет и шест ст.) лева с ДДС или 2 140 927,22 (словом: 

два милиона сто и четиридесет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и 

двадесет и две ст.) лева без ДДС; 

в това число: 

1.1.1. за реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане на 

водоснабдяване на с. Конаре в размер на 1 210 537,72 (словом: един милион 

двеста и десет хиляди петстотин тридесет и седем лева и седемдесет и две 

ст.) лева с ДДС или 1 008 781,43 (словом: един милион осем хиляди 

седемстотин осемдесет и един лева и четиридесет и три ст.) лева без ДДС; 
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1.1.2. за изграждане на ПСПВ, с. Конаре в размер на 391 365,56 (словом: триста 

деветдесет и една хиляди триста шестдесет и пет лева и петдесет и шест 

ст.) лева с ДДС или 326 137,97 (словом: триста двадесет и шест хиляди сто 

тридесет и седем лева и деветдесет и седем ст.) лева без ДДС; 

1.1.3. за доставка на машини и съоръжения на ПСПВ, с. Конаре в размер на 

967 209,38 (словом: деветстотин шестдесет и седем хиляди двеста и девет 

лева и тридесет и осем ст.) лева с ДДС или 806 007,82 (словом: осемстотин 

и шест хиляди седем лева и осемдесет и две ст.) лева без ДДС; 

 

Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейностите по т. 1.1.1. и т. 

1.1.2./,свързани с прякото изпълнение на СМР: 

63 567,59 (словом шестдесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем лева и 

петдесет и девет ст.) лв. без ДДС, или 76 281,11 (словом седемдесет и шест хиляди 

двеста осемдесет и един лева и единадесет ст.) лв. с ДДС. 

*Непредвидени разходи за дейността по „Доставка на машини и съоръжения на 

ПСПВ, с. Конаре“ не се предвиждат. 

 

 

1.2. За подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, 

общ. Гурково - втори етап” в размер на 644 612,71 (словом: шестстотин 

четиридесет и четири хиляди шестстотин и дванадесет лева и седемдесет и една 

ст.) лева с ДДС или 537 177,26 (словом: петстотин тридесет и седем хиляди сто 

седемдесет и седем лева и двадесет и шест ст.) лева без ДДС  

 

в това число: 

1.2.1. За реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. 

Гурково- втори етап - Ф90 в размер на 508 794,04 (словом: петстотин и осем 

хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и четири ст.) лева с ДДС или 

423 995,03 (словом: четиристотин двадесет и три хиляди деветстотин 

деветдесет и пет лева и три ст.) лева без ДДС  

1.2.2. За изграждане на система за контрол в с. Конаре в размер на 135 818,68 

(словом: сто тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и 

шестдесет и осем ст.) лева с ДДС или 113 182,23 (словом: сто и тринадесет 

хиляди сто осемдесет и два лева и двадесет и три ст.) лева без ДДС 

Размер на непредвидени разходи /5 % от стойността на дейността по т.1.2.1./, 

свързани с прякото изпълнение на СМР: 

20 190,24 (словом двадесет хиляди сто и деветдесет лева и двадесет и четири ст.) 

лв. без ДДС, или 24 228,29 (словом двадесет и четири хиляди двеста двадесет и 

осем лева и двадесет и девет ст.) лв. с ДДС. 
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*Непредвидени разходи за дейността по „Изграждане на система за контрол в с. 

Конаре“ не се предвиждат. 

 

(2) Цената по чл. 6, ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна. 

 

(3) 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, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна 

в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на 

професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, 

разходи за лабораторни проби и изпитвания, за изготвяне на проект за попълване на 

кадастъра и 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 на обекта.  
 

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено - стойностната сметка няма 
да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия риск за срока на 

изпълнение на обекта също е включена в цената на договора. 
(5) При формиране на единичните цени за отделните видове СМР са използвани 

следните ценообразуващи показатели: 

-           часова ставка за възнаграждение на общи работници   4,50 лв./час; 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници   4,50 лв./час; 

- допълнителни разходи върху механизация                                       23 %; 

- допълнителни разходи върху труд                                                      90 %; 

- доставно - складови разходи върху цената на материалите               8 %; 

-  печалба                                                                                                     8 %; 

 

Чл. 7. (1) Непредвидените разходи ще се остойностяват на база единичните цени за 

съответните видове дейности от количествено – стойностната сметка. За видовете СМР и 

дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база 

елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва: 

- часова ставка за възнаграждение на общи работници                  4,50 лв./час; 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници   4,50 лв./час; 

- допълнителни разходи върху механизация                                        23 %; 

- допълнителни разходи върху труд                                                      90 %; 

- доставно - складови разходи върху цената на материалите              8 %; 

-           печалба                                8 %; 

(2) За целите на настоящия договор под „непредвидени разходи“ ще се разбира 

легалната дефиниция на § 1, т. 15 от ДР на Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на 

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., а именно: 

„Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или 

обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. 

Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените 

сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени 

условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на 

проекта. 
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(3) Ще бъдат одобрявани непредвидени разходи, които при полагане на дължимата 

грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Ако непредвидени 

разходи не отговарят на това условие (тоест проектантът е могъл при добросъвестно 

изпълнение на задълженията си по съответния договор за проектиране, да идентифицира и 

включи съответните необходими материали/СМР), същите няма да бъдат одобрени. 
 

(4) Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана 

необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка при 

условията и по реда на чл. 116 от ЗОП. Изменението на сключения договор подлежи на 

последващ контрол от ДФЗ. 
 

(5) В случаите на изменение на сключения договор за обществена поръчка по реда на 

чл. 116 от ЗОП впоследствие, поради необходимост от извършване на непредвидени разходи, 

последните следва като стойности на отделните позиции посочени в съответната 

заменителна таблица да са в рамките на приетите лимити за различните видове дейности, 

съгласно изискванията на ПРСР, Наредба № 12/25.07.2016 г., ДБФП и приложенията към 

него. 
 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само непредвидени разходи, 

които са одобрени от ДФЗ – РА и изменението на сключения договор при условията и по 
реда на чл. 116 от ЗОП е съгласувано от ДФЗ – РА. 

Чл. 8. (1) Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СМР.  

(2) Стойността по настоящия договор, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изпълнение на всички задължения на страните по него, в никакъв 

случай не може да е повече от допустимата и одобрена от финансиращия орган сума за 

изпълнение на дейностите по настоящия договор, съгласно ДБФП № 24/07/2/0/00452 от 

21.06.2018 г. В случай, че сумата е по-малка от посочената в чл. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма 

право да претендира заплащане на по-голяма сума от одобрената по бюджета на проекта.  

 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение 

за изпълнение на СМР по чл. 6, ал. 1, т. 1 от настоящия договор, както следва:  
(1) Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от цената по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 

се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие:  
1. съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената 

поръчка и сключения договор;  
2. получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от Държавен фонд 

„Земеделие“ – РА по ДБФП № 24/07/2/0/00452 от 21.06.2018 г.  с предмет „Подобряване на 
водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, 
област Стара Загора”   

3. представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на гаранция за авансово 
предоставени средства;  
 

(2) Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално 
извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от 
одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия 
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договор, съгласно ДБФП № 24/07/2/0/00452 от 21.06.2018 г., е дължимо в срок от 30 
(тридесет) календарни дни, след датата на последното по време действие:  

1. приемане на строежа и  издаване на Разрешение за ползване;  
2. одобряване размера на окончателното плащане по ДБФП след извършване на 

всички проверки и получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателно плащане от Държавен 
фонд „Земеделие“ – РА; и  

3. издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за 
дължимата сума/част от цената. 

 
 

Чл.10. (1) Плащането на сумата по чл. 9, ал. 1 се извършва след представяне на 

гаранция за авансово предоставени средства.  
(2) Плащането на сумата по чл. 9, ал. 2 се извършва след представяне на надлежно 

издадена фактура по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на оформени и подписани документи за 
приемане на работата, съгласно изискванията на Раздел VI (Приемане изпълнението на 
предмета на договора) от настоящия договор.  

(3) В случай, че при извършване на административни проверки и/или проверки на 
място, ДФЗ – РА установи несъответствие с предварително договорените и заявени 
параметри (количества, дейности) и реално изпълнените такива, в резултат на което 
съответните разходи са определени като недопустими, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ коригира 
изготвените документи до размера на реално извършените и доказани за допустими разходи. 
Наложени санкции и неустойки в резултат на установените несъответствия са за сметка на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи санкции и/или неустойки, дължими от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното 

плащане. 

 

Чл. 11. (1) При възникване на непредвидени количества и видове строителни работи, в 

рамките на договорената стойност и при доказана необходимост, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2)Одобрените и допустими непредвидени разходи ще се доказват и разплащат заедно с 

окончателното плащане и след представяне на оформени и подписани документи за 
приемане на работата, съгласно изискванията на Раздел VI (Приемане изпълнението на 
предмета на договора) от настоящия договор. 

  

 

Чл.12. (1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: [„Първа инвестиционна банка”АД] 

BIC: [FINVBGSF] 

IBAN: [BG 43 FINV 9150 1017 1776 30].  
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени.  
(3) 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, общ. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг”№ 3   
ЕИК 123092756  
ИН по ЗДДС: BG123092756  
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Получил фактурата: Иван Иванов - Кмет на Община Гурково 
Номер на документа, дата и място на съставяне  
В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е направен  

по ДБФП № 24/07/2/0/00452 от 21.06.2018 г. 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)“. 
 

Чл. 13. 
2
: (1) Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението 
на съответната част от поръчката, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
подизпълнителя. (ако е приложимо) 

  
(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. (ако е приложимо)  

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

спазване на разпоредбите на Раздел VI (Приемане изпълнението на предмета на договора) от 

договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок, съгласно чл. 9, 

ал. 2 от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 

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

причината за отказа. (ако е приложимо) 

 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

 

Чл. 14. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от 

договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните. 

 

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, 

качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна 
уредба и приложимите технически стандарти;  

2. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални 
ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия 
договор;  

3. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/съвместно със 

следните подизпълнители, посочени в офертата му:  
4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застраховка за професионална 

отговорност по чл. 171 от ЗУТ и Удостоверение за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на 
обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ при 

подписването на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на 
изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална 

отговорност.  
5. Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване и 

други консумативи, като разходите за осигуряването и консумацията им са за негова сметка. 
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2
 Клаузата се включва при необходимост. Включването на клаузи относно директни разплащания с 

подизпълнители е възможност, предвидена в чл.66, ал. 4 – 8 ЗОП. 

   
6. Да осигури за своя сметка, преди започване на строителството, трасирането и 

маркирането на всички мрежи и съоръжения на подземната инфраструктура в обхвата на 
строителната площадка.  

7. Да извърши всички строителни и монтажни работи, съгласно одобрения 

инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на 
чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническата спецификация и Техническо 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях, както и всички действащи към 

момента на изпълнение закони, правилници и нормативи, стандарти касаещи изпълнението 
на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна 

уредба;  
8. Да изготви екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и 

одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвяне на екзекутивна 

документация са включени в цената за изпълнение на договора. 
 

Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други 

изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;   
9. Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 

необходимо за строителството;  
10. Да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, 

отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се 
установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати за 
съответствие.   

11. Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване и 
механизация;  

12. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен 
надзор, както и на лицата, упражняващи контрол и определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

13. Да извърши всички необходими изпитвания, които да удостовери с протоколи;  
14. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, упражняващ строителен 

надзор, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество 
не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 

КОНСУЛТАНТЪТ, упражняващ строителен надзор, дават писмено разрешение за 

закриването им. Всички работи, които са закрити без да е съставен съответният акт, ще бъдат 

откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като действията по откриването и последващото 
им закриване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

15. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 
грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от КОНСУЛТАНТА, 
упражняващ строителния надзор, от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на 
държавна власт и др.; 

16. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при 
извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл. 18, ал. 3 от 
настоящия договор; 

17. Да осигури за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за 
извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат 
разрешения за престой и работа, за преместване на съоръжения и проводи на техническата 
инфраструктура, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за 
затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси, извозване на 
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строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др., доколкото се 
изискват от закони и нормативни документи. 

18. Да осигури и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана 
на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за 
съответните наличности. 

19. Да осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване 
изискванията на действащите нормативни актове за СМР, подлежащи на лабораторен 
контрол, в т.ч. земни работи, пътни работи, асфалтови работи и др.  

20. Да съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни 
отпадъци, земни маси и др. такива и да ги извозва за своя сметка.  

21. Да организира отстраняването на всички появили се по време на строителството 
проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други 
заинтересовани страни.  

22. Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до 
неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на 
безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на 
движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните 
документи. 
 

23. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има 
опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;  

24. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, упражняващ строителен надзор и ПРОЕКТАНТА,  
осъществяващ авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или 
проверка на място;  

25. След приключване на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация  
и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.  

26. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при 
приемането му от съответните органи, включително и екзекутивна документация;  

27. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок за готовността си да му 
предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството). 
 

28. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 
връзка с изпълнение на настоящия договор;  

29. Да спазва мерките за публичност, съгласно изискванията на Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила 

за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Единен на наръчник на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на сайта 

www.eufunds.bg. 

  
30. 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, като се задължава да осигури свой представител, 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. 
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Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на ПРСР. 

31. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 

място;  
32. Да следи и докладва за възникнали нередности (по смисъла на чл. 2, т. 36 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013) и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, 

заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена 
нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.  
33. Да води и съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор в 

сроковете, приложими за проекти, финансирани със средства от Програмата за развитие на 
селските райони 2014 - 2020 г. 

34. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за 
съдържание, както и с изискванията на ПРСР. 
 

35. Да не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицата извършващи проверки на място и 
одити при осъществяването на контрол по изпълнението на работите на обекта.  

36. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия 
договор, с грижата на добър търговец. 

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  спазва  разпоредбите  на  действащото  
законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в 
областта на държавните помощи, обществени поръчки, осигуряването на равни 
възможности, докладване на нередности, опазването на околната среда и нормативната 
уредба, свързана с изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г.  

(3) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва  
лицата, посочени в Списъка на членовете на персонала и/или ръководния състав, които ще 
отговарят за изпълнението на строителството.  

(4) Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след 
предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини 
за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна 
нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава 
еквивалентни образование, квалификация и опит.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в 

това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от 
тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, 
включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва 
такива.  

(6) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на 
договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) 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.  

(8) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по ал.7, то 
възстановяването им е за негова сметка.  

(9) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на 

работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или 
като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по 
настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.  
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(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби 

вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите 

служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.  
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да 

осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани 
нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(13) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да осигури съдействие за своевременното съставяне и окомплектоване с релевантни 
документи на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба 
№3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване 

от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със 
задълженията му по закон като ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящия договор, в частност при и до 

въвеждането на обекта в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, 

когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в 
представени от него документи или извършени от него работи.  

(15) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) – 
дневен срок от сключването му.  

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

дейностите, свързани с изпълнение на договора, поради която причина да иска изменение 
и/или допълнение към същия. 

 

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета на 

настоящия договор;  
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на предмета на настоящия договор, в 

случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни 
проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и 
всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи 
изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна 
уредба, при условията и по реда на настоящия договор;  

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при 
условията и по реда на настоящия договор.  

4. Да иска замяната на член на персонала и/или ръководния състав, ангажиран за 
изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и 
професионален опит, в следните случаи:  

- Смърт на лицето;  
- Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнение на функциите по договора за 

обществена поръчка;  
- Загуба на правоспособност, необходима за изпълнение на функциите по договора за 

обществена поръчка; 
- Прекратяване на правоотношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответното лице - 

член на персонала и/или ръководния състав; 

- При  необходимост  от  замяна  на  експерта  поради  причини,  които  не  зависят  от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
(2) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва конкретните причини и прилага 
доказателства за настъпването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени 
досегашния.  
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(3) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи, 

информация и разрешителни, позволяващи изпълнението на предмета на настоящия договор; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава 

всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, които са от неговата 
компетенция, както и да проведе своевременно всички административни процедури, 
предшестващи и обезпечаващи строителството по настоящия договор;  

3. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия от разрешението за строеж и от одобрения 
инвестиционен проект във фаза „Технически проект", за което страните подписват протокол 
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.  

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята 

администрация, които да контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови представители, 
служители, членове на ръководния екип по изпълнение на СМР и които да указват 
необходимото съдействие за цялостното изпълнение на договора;  

5. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при 
условията на настоящия договор; 

6. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на договора съобразно уговорените срокове  
начини. 

7.  Да осигури имота, върху който ще се извършва строителството. 

8. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения  
график; 

9. Да приеме предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ смяна на ключов експерт, в случай че 
са представени и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, удостоверяващи квалификация  
и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложения в офертата. 

10. Да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще 

осъществява строителен надзор по време на изпълнение на строителството, както и да 

уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за данните му за контакт. 

11. Своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез Уведомително 

писмо за появилите се в гаранционния срок дефекти и/или недостатъци на извършеното в 

изпълнение на настоящия договор. 

 

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
1. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и в срока, уговорени в 

този договор и предвидени в техническите спецификации и в приложимите нормативни 
актове.  

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

3. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава 
пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

4. Да анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното 
своевременно усъвършенстване или подобряване;  

5. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 
отклонения от условията на настоящия договор. 
 

6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.  

7. По всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените 
дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор.  
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8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 

документи и материали, свързани с изпълнението на договора.  
9. Да изисква провеждането на допълнителни лабораторни проби и/или тествания с 

посочена от него акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. Да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение 

от дължимите плащания.  
11. Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти при 

недоказване на еквивалентни или по – добри квалификация и опит, като уведоми за това 

изпълнителя писмено. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на замяната, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага друг, с ново уведомление.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените 

СМР до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане на срока за 

изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за 
отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 3 /три/ календарни дни.  

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната 

алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго 
физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните 
документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне  
разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия договор.  

(5) Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.  

(6) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава по чл. 265 от ЗЗД.  

 

VI. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 19. (1) При завършване на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана 
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.  

(2) Извършените СМР се приемат с протокол/и за установяване на действително 
извършени и подлежащи на заплащане СМР - количествено-стойностна сметка с 
“наверижване”, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от КОНСУЛТАНТА, 
ПРОЕКТАНТА, упражняващ авторски надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от 

него лице.  
(3) Протоколът/ите по предходната алинея се придружават от подробна/и 

количествена/и сметка/и (ведомости), придружена/и от чертежи, скици, схеми и др. при 
необходимост;  

(4) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните 
лица. Същите имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани с 
изпълнението и приемането на работите по предмета на договора и следва да са придружени  
с надлежни доказателства за качеството на извършваните СМР (сертификати, декларации за 
съответствие, протоколи от лабораторни проби и др., според естеството на работата). 
 

Чл. 20. Одобрените и допустими непредвидени разходи съгласно условията на 

настоящия договор и изискванията на финансиращия орган по програмата ще се доказват със 
следните документи: 
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1. Писмо-обосновка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласувано от лицето, упражняващо 
строителен надзор, детайлно изясняващо обстоятелствата наложили извършването на 
допълнителни (непредвидени) строително - монтажни дейности; 
 

2. Подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител), 
изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от КОНСУЛТАНТА, упражняващ строителен 
надзор и ПРОЕКТАНТА, упражняващ авторски надзор; 
 

3. Становище от ПРОЕКТАНТА, упражняващ авторски надзор, относно 
допустимостта и обосноваността на извършването на непредвидени разходи; 
 

4. Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка (вариационна заповед), 
книга на обекта, издадени от КОНСУЛТАНТА, упражняващ строителен надзор; 
 

5. Всички придружаващи строителния процес актове и протоколи, удостоверяващи че 
са постигнати изискванията на проекта, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителство и според изискванията на ЗУТ, имащи пряко 
отношение към заявените и изпълнени непредвидени разходи; 
 

6. Протокол за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане 
непредвидени разходи, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от КОНСУЛТАНТА, 
ПРОЕКТАНТА, упражняващ авторски надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от 

него лице. 

Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на 

документите по чл. 19 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършва проверки за съответствието на 

заявените в документите данни и параметри с реално извършените на обекта.  
(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да одобри някой от документите по чл. 19 

и/или чл. 20, той представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивирано писмено становище за отказа 
си, като в този случай последният е длъжен да предприеме действия по отстраняване на 
причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3) Независимо от горните алинеи, в случай че при извършване на административни 
проверки и/или проверки на място, ДФЗ – РА установи несъответствие с предварително 
договорените и заявени параметри (количества, дейности) и реално изпълнените такива, в 
резултат на което съответните разходи са определени като недопустими, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
коригира изготвените документи до размера на реално извършените и доказани за допустими 

разходи. 
 

Чл. 22.(1) Предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с подписването 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 
от ЗУТ (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) без забележки.  

(2) В срок от 5 (пет) работни дни след подписването на Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (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) и получаване на окончателния доклад от страна на 

КОНСУЛТАНТА, упражняващ строителен надзор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

отправи искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с 

изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея. 
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Чл. 23. За окончателно приемане на изпълнението на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 
счита издаването на Разрешение за ползване на обекта.  
 

VII. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 24. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

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

договора без ДДС, а именно 80 343,13 (осемдесет хиляди триста четиридесет и три лв. и 
тринадесет ст.)] лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
 

Чл. 25. (1) В случай на изменение на договора
3
, извършено в съответствие с този договор 

и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 3 
(три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.  

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при спазване на изискванията на чл. 26 от договора; и/или;  

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 27 от договора; и/или  

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 28 от договора. 

Чл. 26. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в документацията за обществената 

поръчка:  
Банка: ЦК Банка АД 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG75 CECB 9790 3363 6980 00 

 

Чл. 27. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания:  
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 
(шестдесет) дни след прекратяването/окончателното изпълнение на договора, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 28. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 
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3 Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, ал.1,
  

т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП. 

  
1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 

(шестдесет) дни след прекратяването/изпълнението на договора;  
4. застрахователната премия трябва да е платима еднократно;  
5. да бъде сключена със застраховател, отговарящ на чл.12, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Кодекс 

за застраховането;  
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на 
дейностите по него в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

  
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:  
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 12 от договора;  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;  
3. когато  е  във  формата  на  застраховка   –  чрез   връщане  на  оригинала  на  

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

 

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 

от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение. 

 

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи:  
 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок до 10 
(десет) дни от датата на откриване на строителната площадка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали 
договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато работите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 

основание;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 

Чл. 32. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 



 

Страница 19 от 27 

 

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00452 от 21.06.2018 г. „Подобряване на водоснабдителната 

инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора”,  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 

 
 

Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

 

Чл. 33. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 

(петнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 

изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за 

изпълнение да бъде в съответствие с чл. 24 от договора. 

 

Чл. 34. (1) Преди извършване на авансово плащане по този договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово 

предоставените средства в размер на 1 339 052,24 (един милион триста тридесет и девет 
хиляди петдесет и два лева и двадесет и четири стотинки) лева, както е предвидено в чл. 9, 
ал. 1 от договора („Гаранция за авансово предоставени средства“).  

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 

изискванията на чл. 26– 28.  
(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след 

връщане или усвояване на аванса
4
. 

 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при 

него законосъобразно. 
Чл. 36. (1) Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор 

за обществена поръчка е 8 (осем) години съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в 
съответствие с Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок. 
(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за 

ползване на обекта.  
(4) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез Уведомително писмо.  
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в 

гаранционния срок дефекти в срок от 10 (десет) календарни дни от получаване на писменото 
уведомление за тях от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или при доказана обективна невъзможност в 

посочения срок - в предварително уговорен между страните разумен срок).  
(6) В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по ал. 5 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или 

юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) В случаите на ал. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените 
разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер. 
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4
 Размерът и срокът за освобождаване на гаранцията за авансово предоставените средства са определени 

изрично в чл.111, ал.3 от ЗОП. 

  
 

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 37. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за 

причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.  
(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от 

правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при 
или по повод изпълнението на настоящия договор. 

 

Чл. 38. При неспазване на срока по чл. 4, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер 0,1 % (една десета процент) от стойността без ДДС за всеки просрочен ден, но не 
повече от 10% (десет процента) от стойността на договора. 

 

Чл. 39. (1) Независимо от правата по предходните членове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право на неустойка в размер на 10% (десет процента) от уговореното възнаграждение, когато 
извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да 
отстрани. 

(2) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% ( десет процента) от стойността на договора. 

 

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до 
обекта (без контролните органи), като за свои действия. 

 

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки от цената за 
изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга 
сума, дължима на изпълнителя по този договор/ от окончателно плащане по договора. 

 

Чл.42. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат 
на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

IX. КОНТРОЛ  
 

Чл. 43. (1) Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от КОНСУЛТАНТА, упражняващ строителен надзор. В изпълнение на 

това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на КОНСУЛТАНТА са 
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са  
в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, 
очертани с този договор.  

(2) По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп 
до строителната площадка за контролиране на качественото изпълнение на СМР, както и да 
изисква:  

1.Писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или 

подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;  
2.Всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за 

целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително 
копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.)  
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го 

уведомява за всички установени дефекти на СМР, както и посочва срок за отстраняването 
им.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефекта в дадения му срок.  
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за дефекти на СМР, които поради естеството си не 

са могли да се открият към датата на съставяне на съответния протокол за приемане на 
съответната работа или се проявят по-късно.  

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания, които са необходими,  
в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и 
периодичността им съгласно нормативните изисквания.  

(7) Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в 
цената за изпълнение на договора.  

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши 

допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на 
дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания.  

(9) Разходите за изпитванията по ал. 8 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 44. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди  
и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не 
засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди 
настъпването на непреодолимата сила.  

(2) „Непреодолима сила" по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден 
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били 
длъжни да предвидят или предотвратят. 

 

Чл. 45. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 

сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в 
какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея и вероятната й 
продължителност, както и да представи доказателства (документи, издадени от съответния 
компетентен орган) за появата, естеството и размера на непреодолимата сила. При 
неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди. 

 (2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, 
е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на 
непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.  

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 
възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал. 1 и до 
отпадане действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички необходими 
действия, за да избегнат или смекчат въздействието й и до колкото е възможно, да 
продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила.  

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 
претърпени като последица от непреодолима сила. 

 

Чл. 46. (1)Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на 

неположена грижа от страна по настоящия договор и при полагане на дължимата грижа то 
може да бъде преодоляно.  
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(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и 
недостигът на парични средства.  

(3) Докато трае действието на непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.  

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели 
до спирането му. 

 

Чл. 47. При спиране на договора вследствие на непреодолима сила, предвидените 
срокове се увеличават със срока на спирането.  
 

XI. ОТЧЕТНОСТ 

 

Чл. 48.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и 

счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор и в съответствие с 
изискванията и в сроковете, указани в нормативната уредба приложима при изпълнение на 
проекти по Програмата за развитие на селските райони да периода 2014 – 2020 г.  

(2) Документите по aл. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани 
по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на 

лицата надлежно упълномощени от него, цялата необходима информация за изпълнението на 
настоящия договор, в срок до 3 (три) работни дни от поискването й.  
 

 

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 49. (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението 

на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети 

лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е 
начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено 

такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е 
необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. 
Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава 
степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на 
настоящия договор.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети 

лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е 
начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

ХІII. НЕРЕДНОСТИ 

 

Чл. 50. (1) По смисъла на настоящия договор, „нередност“ е всяко нарушение на 

разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено 

действие или пропуск на стопански субект (служител, физическо или юридическо лице, или 

други органи), което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общия бюджет на 

Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на 

средства.  
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(2) За целите на настоящия договор като дефиниция за „измама” ще се използва 
легалната дефиниция съгласно чл. 209 – чл.213 от Наказателния кодекс  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички случаи 

на установени нередности при изпълнение на настоящия договор.  
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да запознае всички свои служители, определени за 

изпълнение на поръчката с дефинициите за „нередност“ и „измама“ и за възможността да 
уведомяват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на установени нередности.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички документи, свързани с 

установени нередности, в сроковете приложими за проекти, финансирани от Програмата за 
развитие на селските райони 2014 -2020 г.  

(6) 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. 51. (1) В случай на установена нередност, допусната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно получени 
суми, заедно с дължимите лихви.  

(2) В случаите по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.  

 

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 52. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 

116 от Закона за обществените поръчки случаи.  
Чл. 53. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към 

него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение 
(анекс).  

Чл. 54. В случай че изменението е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният трябва 

да представи писмено искане за изменение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от един 
месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен 
ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 55. Задължително подписване на допълнително споразумение се извършва в 
случай на промяна в правно-организационната форма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 56. Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на 

принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към 
момента на неговото сключване.  

Чл. 57. Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне 

на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на 
изпълнител. 

Чл. 58. (1) Изменението на настоящия договор подлежи на последващ контрол от ДФЗ  
– РА съгласно изискванията посочени в Указания за предварителни проверки и последващ 

контрол във връзка с провеждане на обществени поръчки по проекти, финансирани от ДФ 

„Земеделие – Разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. и в Процедурата за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол 

върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
 

(2) Изменението на настоящия договор влиза в сила само след съгласуването му от 
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.  
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XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 59. (1) Настоящият 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 7 (седем) 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;  

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;  
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от страните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
3. когато след започване на изпълнението на дейностите по настоящия договор, са 

настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности и/или при изменение 

и/или прекратяване на договора за безвъзмездна финансова помощ по причини, извън 
правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същия информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за 

настъпване на обстоятелствата.  
Чл. 60. (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 СМР в срок от 10 (десет) 

календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол (Образец №2а) за откриване 
на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи 

от техническата инфраструктура, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството;  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 15 (петнадесет) 
календарни дни;  

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е просрочил срока за изпълнение на договора с повече от 30 

(тридесет) календарни дни;  
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение 

на поръчката.  
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, когато:  
1. поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е 

трябвало да се изпълни непременно в уговореното време;  
2. е достигнат максималният размер на неустойката по чл. 38 от договора  
(4) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения 
за претърпени вреди.  

Чл. 61. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без 

да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 
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страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 

този договор.  
Чл. 62. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – страна по договора без правоприемство:  
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
а) да преустанови изпълнението на СМР, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в 

изпълнение на договора до датата на прекратяването; и  
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 

предмета на договора.  
Чл. 63. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред СМР, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 

авансово предоставените средства. Когато прекратяването на договора е по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените 

средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на договора до 

тяхното връщане.  
 

XVI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ  
 

 

Чл. 64. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма за действителност. С оглед оперативност 
при изпълнение е допустима и неформална комуникация между страните – по телефон, факс 
и/или електронна поща. 

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Ст. Загора, бул. „Княз 

Александър Батенберг” № 3 

Тел.: +359 43312260 

Факс: +359 43312884 

e-mail: gurkovo_obs@abv.bg  

Лице за контакт: инж. Мариета Генева 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева” № 69 

Тел.: 0888 422 535 

Факс: …………………………………………  
e-mail: dkinfraood@gmail.com 

Лице за контакт: инж. Мирослав Вълчев 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

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

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
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4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

 

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси, чрез посочените по-горе средства за комуникация и на 

посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 

контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни 

от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се 

счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт.  
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър.  

 

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

Чл. 65. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор 

или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както  
и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.  

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на 
възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори 
 
 

в срок от 5 (пет) календарни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор 
по взаимно съгласие, изразено писмено.  

(3) След изтичането на срока по ал.2, или опитите за уреждане на спора не са довели до 
резултати в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата на първото искане, всяка от 
страните може да защити правата си по предвидения от закона ред. 

 

Чл. 66. (1) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България, изискванията на „ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ  НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020“ относими към дейностите, които поражда 
договора за обществената поръчка. 

(2) В случай че е налице уреден въпрос в противоречие с изброените по-горе 
нормативни актове, както и ненормативни такива, се прилагат съответните нормативни и 
ненормативни актове. 

 

Чл. 67. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и 

влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това 

да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на 
някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 68. Ако след сключването на договора по настоящата процедура възникнат нови 

правила и условия в нормативен документ, договора 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, 
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като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат 
да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на договора.  

Чл. 69. Този Договор се състои от 27 (двадесет и седем) страници и е изготвен и 

подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 70. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения:  
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение и неговите приложения; 

Приложение № 3 – Ценово предложение; 

Приложение № 4 – Инвестиционен проект; 

Приложение № 5 – Копие от валидна застраховка за професионална отговорност;  
Приложение № 6 - Копие/я от валидно Удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя;  
Приложение № 7 – Гаранция за изпълнение на договора 

 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………/п.п/…………  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ........../п.п…...... 

ИВАН ИВАНОВ      ЙОРДАН ДАМЯНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО   „ДК ИНФРА ИНВЕСТ” ООД 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………/п/………. 

/НАДКА МИХАЛЕВА/ 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:…………/п/……………… 

/адв. Илияна Тодорова/ 
 
 
 


