
 

Приложение №8 –  Проект на договор  

 

ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка за услуги 

 

№ …. 

 

Днес, ……………… 2018 г., София, между: 

 

„Ай Си Джи Би“ АД,  

със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Веслец“ № 

13, ет. 2, ЕИК 201383265, представлявано от Константинос Карагянакос и Теодора 

Димитрова Георгиева – Милева, в качеството им на Изпълнителни директори, наричано 

за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 

и 

 

„……………………………………………………….., със седалище и адрес на 

управление……………………………………, ЕИК ..................................., представлявано 

от................................, в качеството му на .........................., наричано по – долу за краткост 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,  

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

на основание чл. 112 ЗОП, („ЗОП“) и Решение №……на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне 

на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР С 

ПРЕДМЕТ „СТРОЕЖ НА „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ“, 

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави срещу 

възнаграждение следните услуги, предмет на горепосочената обществена поръчка: 

• Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти; 

• Упражняване на функции на строителен надзор; 
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• Дейности по оказване експертна подкрепа на Възложителя по време на 

строителството в това число и за въвеждане в експлоатация на строежа 

(2) При извършване на посочените в ал.1 услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се ръководи от 

Закона за устройство на територията и прилежащите му нормативните актове по неговото 

приложение. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с 

Приложение 1 - Техническата спецификация, Приложение 2 - Техническото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение 3 - Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез 

лицата, посочени в Приложение 5 - Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката, 

съставляващи приложения към този Договор („Приложенията“) и представляващи 

неразделна част от него. 

 

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 3. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съставляващо Приложение № 5 от документацията за обществена поръчка (наричана по-

нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).  

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката.  

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за отделните дейности, свързани с 

изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично 

уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

(4) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за 

местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на 

задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се 

възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен 

документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са 

извършени. 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 

следва: 

4.1. Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента) от цената на Договора. 
 
4.2. Плащане на 50% (петдесет процента) от цената по Договора, както следва: 
 
4.2.1. Плащане на 15% (петнадесет процента) от цената на Договора при 

предаване на Доклада за оценка на съответствието на работния инвестиционен проект 
или при получаване на допълнено Разрешение за строеж. 

 
4.2.2. Плащане на 10% (десет процента) от цената по Договора при подписването 

на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия 
и ниво (Образец 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
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време на строителството); 
 
4.2.3. Плащане на 15% (десет процента) от цената по Договора при подписването 

на Констативен акт за установяване готовността за приемане на строежа (Образец 15 от 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

 
4.2.4 Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от цената по 

Договора след получаване на Разрешение за ползване на строежа и приемане на 
Окончателния отчет за изпълнението на поръчката на Изпълнителя от Възложителя. 

 
4.3. Периодични плащания в размер на 50% (петдесет процента) от цената по 

Договора общо платими на равни вноски на края на всеки втори месец за периода от 
подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на 
строителна линия и ниво (Образец 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството) до подписването на Констативен акт за 
установяване готовността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), но за период не повече 
от 18 месеца. 

 
4.4. От всяко плащанията по 4.2 и 4.3 се приспада 10% (десет процента) 

припадаща се част за авансовото плащане по 4.1. 
 
 
(2) Плащанията по чл. 4, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 
Банка: ................................... 
BIC: ............................... 
IBAN: .................................. 

Чл. 5. (1) Плащания ще се извършват при следните условия: 

 - по чл. 1, ал.1, т. 4.1. в срок до 30 календарни дни от сключване на настоящия 

договор и получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 - по чл. 1, ал.1, т. 4.2. след подписан и приет двустранен приемо-предавател 

протокол без забележки от страна на Възложителя, с който се удостоверява извършената 

работа; 

 - по чл. 1, ал.1, т. 4.3. след приемане от страна на Възложителя на месечните 

отчети за извършена работа за периода, за който се дължи плащане и след подписан и 

приет двустранен приемо-предавател протокол без забележки от страна на Възложителя; 

 (2) След настъпване на обстоятелствата по ал.1, описани по-горе, Изпълнителят 

издава фактура за дължимата част от стойността на договора за съответната дейност, 

която изпраща за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  извършва всяко дължимо плащане в срок от 30 дни след 

одобряване на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

IIІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. 
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Чл. 6. (1) Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан от Страните, за която 

дата се счита дата на последния подпис на всички екземпляри на Договора и е със срок 

на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора и до 

датата на предаването на Обекта на Възложителя с удостоверение за въвеждане в 

експлоатация, но не повече от 5 години съгласно чл. 113, ал.1 ЗОП.  

(2) Срокът за изпълнение на настоящия договор е до въвеждането на Обекта в 

експлоатация. Срокът за извършване на дейностите, предмет по настоящия договор, 

започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо и изтича с въвеждането 

на Обекта в експлоатация.  

(3) Мястото на изпълнение на Договора е съгласно посоченото в Техническата 

спецификация и е единствено за територията на България.  

 

IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН 

ПРОТОКОЛ.  

Чл. 7. (1) Предаването на изпълнението на Услугите се извършва чрез представяне и 

подписване на двустранни приемо-предавателни протоколи, с които се удостоверява 

свършената работа, както е установено в чл. 5 от настоящия договор, както и след 

предаване на цялата документация на строежа. 

(2) Приемо-предавателните протоколи, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

предварително подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се представят в срок до 15 работни дни 

след като е извършено съответното действие, подлежащо на плащане по чл. 4. След като 

бъде одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, ще се счита, че приемо-предавателните 

протоколи са окончателно одобрени и служат като основание за плащане на съответното 

плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.4.  

(3) В случай на нередовност в представените документи/протоколи, Възложителят може 

да откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да даде подходящ срок за 

отстраняване на нередностите в протоколите. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до Обекта, както и до оперативната 

информация за извършване на  отделните СМР; 

(2) да подпомага решаването на всички въпроси при възникнали затруднения, 

свързани с изпълнението на дейностите по договора, необходимост от 

съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или 

местни органи, както и да оказва административно съдействие при необходимост 

за изпълнение предмета на Договора; 

(3) да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за 

удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на Обекта в експлоатация; 
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(4) да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени 

становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното 

изпълнение на строежа.  

(5) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред 

изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

(6) да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите на този Договора; 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

 

(1) да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този 

Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните 

работи, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това да пречи на 

оперативната му дейност; 

(2) при необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за 

извършените работи съгласно Договора; 

(3) да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде 

установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на 

Договора; 

(4) Да дава указания относно съответствието на вложените материали и 

извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания 

на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и 

да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да 

било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през периода, 

определен за подготовка на инвестиционния проект. 

 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да изпълнява всички дейности, описани в Приложение 1 към настоящия 
договор – Техническа спецификация, както и всички обичайни съпътстващи 
дейности своевременно в пълно съответствие с действащата нормативна 
уредба за упражняване на функциите по Строителен надзор съгласно ЗУТ и 
въвеждане на строежа в експлоатация. 

(2)  Да носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и 

завършване на строежа. 

(3) Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди, 

причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, 

вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод 

изпълнение на задълженията си Обекта за срок, не по-кратък от гаранционния 
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срок при условията на чл.171, 172 и 173 от ЗУТ и Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които са нанесени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна 

отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите 

правила и нормативи и одобрените проекти.  

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и 

останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите 

предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга.  

(2) Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила 

и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната 

ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани 

пропуски и нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на 

дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от 

страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните 

пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната 

ДНСК. 

(3) Да дава указания относно съответствието на вложените материали и 

извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания 

на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 

ГАРАНЦИЯТА. 

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС, а именно ……………………….лева („Гаранцията за изпълнение“), 

която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

Договора.  

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, 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 7 (седем) 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. 14 от Договора; и/или; 
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2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; 

и/или 

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 

нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора. 

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 

поръчка. 

Чл. 15. (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, която 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 30 

(тридесет) дни след прекратяването 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. 16. (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: 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(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, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

тридесет дни след прекратяването на Договора 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: 
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1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в 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. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между 

Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е 

отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той 

може да пристъпи към усвояване на гаранциите.  

Чл. 18. 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. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период 

по-дълъг от 15 /петнадесет/ дни след Датата на влизане в сила и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите 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. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 

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. 12 от Договора. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение е престояла при него законосъобразно. 
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VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 23. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изпълнение на всички задължения по договора; 

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

3. По реда на чл. 117, ал.1 ,т. 7 и чл. 118 от Закона за обществените поръчки или 

при прогласяване на неговата унищожаемост съгласно чл. 119 ЗОП. 

4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено 

предизвестие, в случай, че: 

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по 

договора. Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието 

нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на 

форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно 

подписан протокол за действително изпълнение на видове дейности и услуги към датата 

на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и 

заплатените вече изпълнени дейности и услуги. 

(3) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на 

започнатите дейности и/или услуги до степен да бъдат годни за ползване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2) Да предаде цялата документация, становища, паспорт, доклад и/или други 

документи, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил. 

Чл. 23. (1) Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят. 

(2) Изменение на сключения договор за обществената поръчка се допуска по изключение, 

в случаите на чл. 116 ЗОП. 

 

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 

и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл. 25. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 календарни дни от 
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настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

(3) За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че дефинират 

понятието за непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон, а понятието 

непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т. 27 от ДР на ЗОП. 

 

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. 

Чл. 26.  При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 /нула цяло и два/ % от 

Стойността по Договора за всеки ден забава, но не повече от 20 % /двадесет процента/ 

от Стойността на Договора. 

Чл. 27. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на дейност 

или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 

спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение 

за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати 

договора.  

Чл. 28. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 

виновната Страна дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет на сто) от Стойността на 

Договора.  

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка 

от дължими плащания по договора и/ или чрез задържане на сума от Гаранцията за 

изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 30. (1) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото 

на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени 

вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

(2) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за 

това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му суми, когато е 

приложимо, в пълен размер, когато няма извършени и/или приети услуги по договора, 

съгласно условията на договора; 

(3) Страните се съгласяват, че неустойките по настоящия договор се акумулират 

по отношение на различни хипотези и случаи на неизпълнение.  

Чл. 31. При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси  обезщетение 

за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото 

надвишава предвидените неустойки. 

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него 

дейности от датата на сключване на договора до изтичане на гаранционните срокове за 

строежа по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
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строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.  

(2) Гаранционните срокове за строежа се определят съобразно договора за 

строителство, като същите започват да текат от датата на въвеждане на строежа в 

експлоатация.  

(3) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето за отстраняването 

на дефект, проявен през гаранционния период  

 

ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка 

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

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

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

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

както  и всяка друга  информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на 

информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата 

степен за целите на изпълнението на договора. 

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

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

лица. 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 34. (1) Употребената в договора дума “Работа/и” ще има следното значение: 

упражняване на строителен надзор за обект/строеж. 

(2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена и/или друга 

подходяща форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

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

(4) Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с 

допълнителни споразумения, а при непостигане на такова по съдебен ред съгласно 

българското законодателство. 

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

действащото българско законодателство.    

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

Приложение 1 - Технически спецификации; 

Приложение 2 - Техническа предложение, като част от предложението за изпълнението 

на поръчката;  
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Приложение 3 – Ценово предложение; 

Приложение 4 - Гаранция за обезпечаване изпълнението на договора 

Приложение 5 - Списък на екипа 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

_______________________________________ 

Константинос Карагянакос – Изпълнителен директор  

 

_____________________________________________ 

Теодора Димитрова Георгиева – Милева – Изпълнителен директор  

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

____________________________ 

 


