
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
Проект! 

 
 

ДОГОВОР 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
№ …..……………………../……………… 

 
 
Днес, …………..….. г., в гр. Златарица  между: 

Община Златарица, със седалище и адрес на управление: гр. Златарица, ул. „Стефан 
Попстоянов” № 22, ЕИК/БУЛСТАТ: 000133778 и номер по ЗДДС: BG000133778, 
представлявано от Пенчо Василев Чанев – Кмет на Община Златарица и Диана Тодорова 
Тодорова – Главен счетоводител, упълномощено лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС 
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и 
…………………………………………………….. със седалище и адрес на управление: ……….. 
                (наименование на изпълнителя)             
………………………………………………………………………………………………………….. 
ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код 
(ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) 
…………………. и ДДС номер: …………….., 
представляван/а/о от ……………………………..[имена на лицето или лицата, 
представляващи изпълнителя], в качеството на ……………………(длъжност/и на лицето или 
лицата, представляващи изпълнителя], съгласно документ или акт, от който произтичат 
правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнител, (ако е приложимо) 
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); 
 
на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки 
(„ЗОП“) и съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ……………. Протокол на комисия за 
разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, на основание чл. 97, ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за обществена 
поръчка с предмет: „Основен ремонт на сграда общинска собственост - кметство в с. Родина“ 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск 
при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение основен ремонт на сграда 
общинска собственост - кметство в с. Родина, съгласно техническата спецификация, 
техническото и ценово предложение неразделна част от настоящия договор. 
(2) 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).   
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ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. (1) Цената за изпълнение на СМР е в размер до ………………. (цифром и словом) лева 
без ДДС или ………………….(цифром и словом) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

∗ Горепосочената цена без ДДС е крайна за ИЗПЪЛНИТЕЛ, нерегистриран по ЗДДС 
към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка и последваща 
регистрация не ги променя. 
(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите/работите, 
включени в предмета на поръчката, включително разходите за персонала, който ще изпълнява 
поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и 
за неговите подизпълнители] (ако е приложимо), цената на вложените материали, 
оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, 
складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно 
определените безопасни условия на труд на строителните площадки по време на извършване 
на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, 
необходимите за строителството помощни видове СМР и материали (товаренето, 
разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни 
отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи 
разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане в размер 
на 100 / сто на сто/ % от извършените и приети дейности с протокол за приемане на 
действително изпълнени  СМР, в срок до 30 /тридесет/ дни след подписването му и 
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за плащането. 
(4) Плащанията ще се извършват в български левове при издадена оригинална фактура с 
платежно нареждане по  сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IBAN:.............................................. 
BIC:................................................. 

            Банка: …………………………… 
 Титуляр:…………………………. 
1. Фактурата за извършване на плащането се изготвя на български език, в съответствие със 
Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.  
2. Сроковете за плащане спират да текат от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде 
уведомен, че фактурата му не може да бъде платена поради липсващи и/или некоректни 
придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения в документите или 
представи допълнителна информация в срок до пет работни дни, след като бъде уведомен за 
това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
получи правилно оформена фактура или одобри поисканите разяснения, корекциите в 
документите или допълнителната информация. 
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен 
писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 4, в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на 
промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 
се, че плащането е надлежно извършено.  
(6) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия 
договор. 

∗Важи в случаите, когато изпълнителят не е регистриан по ЗДДС. 
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(7) Когато за частта от СМР, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да 
бъде предадено отделно от изпълнението на останалите СМР, подизпълнителят представя на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от СМР за съответната дейност, 
заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя (ако е приложимо).   
(8) 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).   
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от СМР, при съответно спазване на 
разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от 
подписването на приемно-предавателен протокол. 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).   
 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор започва да тече от датата на предаване 
на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 (2) При спиране на строителството по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма 
вина, срокът по ал.1 спира да тече след подписване протокол за спиране на изпълнението, 
срокът за изпълнение на СМР се възстановява от датата на подписване на протокол за 
възстановяване на СМР.  
(3) Мястото на изпълнение на Договора е село Родина - кметство. 
   

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 
дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;   
 2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;       

4. ако при изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от нея или 
изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска поправяне на 
работата в даден от него подходящ срок, без да заплаща разходите необходими за поправката; 
 5. да откаже заплащането на конкретни СМР при констатиране по съответния ред на 
недостатъци, пропуски, отклонения, нарушения на технологията на изпълнените СМР или 
влагане на некачествени материали; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  
 1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 
съгласно настоящия договор; 

2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;  
3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните 

работи; 
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава 

всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 
5. да приеме извършената съгласно договора работа; 

 6. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими данни, сведения и 
техническа документация, с които разполага за изпълнението на обекта и да оказва пълно 
съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;. 
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7. да се явява за подписването на протоколи след надлежна покана от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени в гаранционния срок 
недостатъци; 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма 
всяка, предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна 
и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като такава в представената от него оферта.  
  10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за 
удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия 
договор, всички приложения към него и/или други приложими документи. Всяка 
документална проверка и проверка на място задължително се документира и доказателството 
за извършването й се съхранява в сроковете, посочени в договора за безвъзмездна финансова 
помощ и приложенията към него. 
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
при изпълнението на поръчката, които са пряко и непосредствено свързани с негово или на 
негови служители действие или бездействие, в резултат на които възникнат: 
1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице. 
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение 
предмета на договора, през времетраенето на настоящия договор. 
Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
 1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете, посочени в 
настоящия договор, ако качествено и в срок изпълни задълженията си по него;  
 2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 
работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 
изпълнение на договора.  
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  
 1. да изпълни договорените СМР качествено и в срок, в съответствие с Техническата 
спецификация.  

2. да координира пряко цялостния процес на строителство в съответствие с:  
- офертата; 
- действащата нормативна уредба в Република България, свързана със строителството, 

включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи;
 3. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им.  

4. да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда, пожарна безопасност, 
противопожарните строително – технически норми на обекта и безопасност на движението;
 5. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обекта 
материали, инвентар и механизация; 

6. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители при изпълнение на 
обществената поръчка, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря; 

7. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 
изпълнението на работите на обекта; 

8. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени СМР, които подлежат на закриване, и 
чието качество и количество  не могат да бъдат установени по късно; 

9. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане, всички допуснати дефекти, 
недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. в срок до 3 /три/ дни преди започване на строителството да уведоми писмено 
Възложителя за техническия ръководител на обекта.  

Страница 4 от 14 
 



11. след изпълнение на поръчката да почисти и отстрани от обекта цялата своя 
механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци и да възстанови околното 
пространство. 
 12. да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на 
договора поради непреодолима сила.  
 13. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява 
пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или 
контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.         
 14. да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно, 
съобразно най-добрите практики в съответната област и принципите на професионалната 
етика.  

15. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на 
физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.  

16. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП). 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от 
ЗОП (ако е приложимо). 

18. Да охранява обектите до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
19. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на 

строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти; 
20. При необходимост да актуализира застраховката за професионална отговорност 

в срок не по-кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната, както и да 
предостави заверено копие от подновената застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

21. Своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които 
създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-
монтажните работи и други дейности на обектите; 
 (3) Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно 
предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да 
отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, 
както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, 
ако вложените материали не са с нужното качество;  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
СМР е допуснал отклонения от изискванията предвидени или е нарушил императивни 
разпоредби на нормативните актове. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта 
при изпълнението на работите, предмет на този договор. 
   

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.6. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на 
строителната площадка, приемане на строителните и монтажните работи, подлежащи на 
закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на 
строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по 
договора и останалите участници в строителния процес, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по 
него ако открие съществени недостатъци. 
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(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи 
неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците. 
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме изпълнението, когато отговаря на 
договореното.  
(2) Цялостното приемане изпълнението на дейностите (строително-монтажни работи), 
предмет на поръчката се извършва с подписването на протокол за действително извършените 
СМР. Протоколът се подписва в срок до 5 (пет) дни след покана от страна на Възложителя. 

 
І. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението 
на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не 
нарушава оперативната му самостоятелност, относно качеството, количеството, сроковете на 
изпълнение и техническите параметри. 
(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в 
нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от 
възложените работи. 
(3) Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 
упълномощено от него лице и се отнася до всички части и етапи на строителни и монтажни 
работи, предмет на този договор. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на лицата по ал.3 пълната възможност за 
проверка и измерване на всяка работа, която предстои на закриване.  
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, да осигурява достъп до работните места, помещенията и складовете, където се 
изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни 
елементи. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да 
осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било видове 
работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал. 
(7) Предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или упълномощено от него лице, са задължителни 
за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(8) В случай на инструкции, получени от лице – различно от изброените в предходната 
алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен веднага да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез неговия 
представител. 
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва изследвания, изпитвания или измервания и 
извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако изследването, 
изпитването или измерването по предходната алинея докажат правомерното използване на 
материали и/или точното изпълнение на работите, разходите се заплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(10) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши въз основа на провежданите проверки, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява работите съгласно техническото предложение и техническата 
спецификация на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме стъпки, необходими 
за подобряване на напредъка на работите, включително тези изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
без допълнителни разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

VІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА. 
Чл. 10. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на 
обекта по чл.1, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от 
момента на предоставянето на обекта за изпълнение на СМР. 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последния е могъл да 
го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
 

VІІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
Чл. 11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, който е определен в 
чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти. 
(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на окончателен 
двустранен приемателно-предавателен протокол за цялостно приемане на изпълнението на 
строително – монтажните дейности, предмет на поръчката.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички недостатъци, 
появили се в гаранционните срокове. За появилите се в гаранционните срокове дефекти 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след 
уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне 
работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя 
сметка и без допълнително заплащане. 
 

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 12. 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 ……… (…………………………) лева, 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, 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. 12 от Договора; и/или; 
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 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
Банка: ЦКБ АД клон Велико Търново – офис Златарица 
IBAN: BG68CECB97903359473000 
BIC: CECBBGSF 
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, 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; 
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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, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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, при наличието на основание за това, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора/приключване на изпълнението на Договора 
и окончателно приемане на обекта 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;  
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 / изпращане на писмено уведомление до застрахователя. 
 (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 неоснователно не започне работа по изпълнение на Договора в 
срок до 30 (тридесет) дни след датата на подписването му и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали 
Договора на това основание;  
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението 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. 
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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 3 (три) 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.  
 
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение  
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.  
 

Х. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 24. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от Цената  
съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 5% ( пет на сто) от стойността на 
Договора. 
Чл. 25. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
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 СМР е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  
Чл. 26. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора. 
(1) При прекратяване на договора по чл. 32, т. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на 
възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред. 
(2) При прекратяване на договора по чл. 33, т. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всички установени в протокола некачествено изпълнени 
работи и вложени некачествени материали и скрити недостатъци. 
Чл. 27. При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно 
обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на 
Възложителя, неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от цената за съответната дейност по  
която се дължи гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти.   
Чл. 28. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 
банкова сметка:  
Банка: ЦКБ АД клон Велико Търново – офис Златарица 
IBAN: BG81CECB97908459473000 
BIC: CECBBGSF 
Код за плащане: 446500 
В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок 
от 3 (дни) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право 
да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   
Чл. 29. 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. 
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ХI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА   
Чл. 30. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства1.      
(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.   
(3) 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 до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата 
сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.  
(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, засегнатата от тях страна, до 5 /пет/ дневен срок с писмено известие 
уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.     
(6) Ако след изтичане на срока по ал. 5, засегнатата от непреодолима сила страна, не даде 
известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие 
уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата 
страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, 
който не може да е по-кратък от 5 /пет/ дни. 
(7) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 6, страната, засегнатата от 
непреодолима сила страна, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има 
право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора. 
(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 3.  
(9) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то тя е могла да бъде 
преодоляна.  
 

 ХII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл. 31. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността. 
(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.  
(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането. 
 

ХІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 32. Настоящият договор се прекратява:  

1. С изпълнение на договора; 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
4. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки; 
5. Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 

невъзможност за изпълнение на поетите от всяка страна задължения, като това следва да се 
докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.  
Чл. 33. Този договор може да бъде прекратен предсрочно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1 "Непреодолима сила или извънредни обстоятелства" са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
1306/2013 г. 
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1. В случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението или недостатъците 
са толкова съществени, че работата  е негодна за нейното договорно или обикновено 
предназначение, като това се установява с протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. При грубо нарушение на технологията за изпълнението на строителството: влагане 
на некачествени материали, съществени отклонения от поръчката, констатиране на 
неотстраними дефекти, които застрашават нормалната експлоатация на обекта. Тези вреди се 
установяват с протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) 
работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци; 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;  
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) дни 
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 
страните.  
 

ХІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Дефинирани понятия и тълкуване  
Чл.35.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

 
Спазване на приложими норми  
Чл.36. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е 
длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и 
други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими 
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 
 
Конфиденциалност  
Чл.37.(1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, 
техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, 
полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. 
Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения 
проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, 
контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея 
физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица.  
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  
 
Публични изявления 
Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на СМР, 
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано 
или забавено. 
 
Прехвърляне на права и задължения 
Чл.39. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право. 
 
Изменения 
Чл.40. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията 
на ЗОП. 
 
Нищожност на отделни клаузи 
Чл.41. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 
повелителна правна норма, ако има такава.  
 
Уведомления 
Чл.42.(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
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. Златарица 5090, ул. „Стефан Попстоянов” №22  
Тел.: 0615 / 35478       
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e-mail: ob_zlatarica@mail.bg 
Лице за контакт: …………………………………………. 
 
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: …………………. 
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 

(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; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), 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. 
 
Език2 
Чл. 43. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на 
несъответствия, водещ е българският език. 
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и 
при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
Приложимо право 
Чл.44. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 
 
Разрешаване на спорове 
Чл.45. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 
преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 
български съд. 
 

2 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице. 
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ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 46. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани 
с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни 
писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в 
нарушение на чл. 116 от ЗОП. 
Чл. 47. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 
Чл. 48. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 
Екземпляри 
Чл.49. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 3 (три) 
еднообразни екземпляра –  един за Изпълнителя и два за Възложителя. 
 

Неразделна част от Договора са: 
Приложение № 1 Техническа спецификация на обществената поръчка – копие от 

документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
Приложение № 2 Техническо предложение – копие от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 Ценово предложение – копие от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 4 Гаранция за изпълнение. 
 

 
 
Съгласувал юрист: ………………………… 
                               /Михаела Атанасова/ 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА                                                …………………................. 
ЗЛАТАРИЦА : ………………………              
                            /ПЕНЧО ЧАНЕВ/                  
  
   
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………..…..                       
      /ДИАНА ТОДОРОВА/ 
 
 
 
 
 
Забележка: Всички клаузи в този проект 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. 
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