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          Приложение № 10 

 

 

 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 

Днес,………..., в гр. София между: 

 

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), 
при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен 

№ по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от 

Станимир Пеев – Председател  и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричани по-долу и за 

краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, 
 

и 
 

2.  „……………………………..” , с адрес: ……………………… / със седалище и адрес 

на управление:…………………………,ЕИК ……………………….. , представляван/а/о от 

…………………………….., в качеството на……………………….., наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчка (ЗОП) и Решение № 

…..…………/…………..г. на Председателя на ДА ДРВВЗ за определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: ,,Извършване на дейности по текущ и основен ремонт, 

както и ремонти при аварийни ситуации в базите, предоставени за управление на ДА 

ДРВВЗ“, се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

всички дейности по изпълнението на обществена поръчка с предмет: ,,Извършване на 

дейности по текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите, 

предоставени за управление на ДА ДРВВЗ“, в съответствие с Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценовото предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, конкретните 

задания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към тях, неразделни части от 

настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, 

механизация и работна сила, всички възложени дейности, предмет на договора, в съответствие 

с заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) 

и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

(3) При изпълнението на всички други дейности, свързани с предмета на договора, 

които не се квалифицират като „строителни и монтажни работи“ по смисъла на ЗУТ, следва да 

се съблюдава и спазва приложимото законодателство в тази област, когато е относимо към 

конкретната дейност. 

 

ІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. (1) Срокът на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка 

е 48 месеца, считано от датата на неговото подписване. 

 (2) В рамките на общия срок по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възлага на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретни дейности за изпълнение, според своите нужди и осигурени 

средства. Дейностите ще се възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с конкретни задания, като ще 
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съдържат подробно описание на дейностите, които следва да бъдат извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружени с подробни количествени сметки за видовете работи, срок за 

изпълнение на дейностите от конкретното задание както и друго, произтичащо от спецификата 

на работите. В заданието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще определя и срок за попълване и представяне на 

попълнените и остойностени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задания – оферта. 

А. Общи задания - представят се на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-малък от 20 

календарни дни, преди началото на работите. В заданието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя и срок 

за попълване и представяне на попълнените и остойностени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задания – 

оферта. След представянето на офертата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я приема или 

я връща за преработка в срок до 10 календарни дни, като определя нов срок за представянето ѝ. 

След приемането на офертата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне 

незабавно изпълнението на разпоредените работи. 

Б. Извънредни задания - в случаи на настъпване на Непредвидени обстоятелства, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възникналите работи, 

които са пряко свързани с предмета на договора. В срок до 3 (три) дни от възникването на 

Непредвиденото обстоятелство, разпоредените работи се оформят като Извънредно задание, 

което се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След представянето на офертата от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я приема или я връща за преработка в срок до 2 

календарни дни. След приемането на офертата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да започне незабавно изпълнението на разпоредените работи. 

 (3) За начало на изпълнение на конкретно зададените работи ще се счита датата, на 

която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема в окончателен вариант офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След 

представяне на гаранцията за изпълнение по конкретното задание, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща 

възлаганелно писмо. 

 (4) Срокът на изпълнение на дейностите ще бъде посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

календарни дни в конкретното задание по ал. 2 и възлаганелното писмо по ал. 3. 

(5) Възложените дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изпълняват в съответствие с 

утвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта за конкретното 

задание по ал. 2. 

 Чл. 3. (1) В срока по чл. 2, ал. 1 не се включва времето на престой по искане на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по други причини, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) За наличие на обстоятелства по ал. 1 се съставя протокол, подписан от 

представители на двете страни. 

Чл. 4. При възникване на аварийни ситуации в базите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа по отстраняването на аварията, след като 

възникне съответната необходимост, в рамките на 48 часа. 

Чл. 5.  Мястото на изпълнение на договора са базите, предоставени за управление на 

ДА ДРВВЗ . 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания в съответствие и в рамките на 

разчетените в годишния бюджет на ДА ДРВВЗ средства за съответната година за дейностите, 

предмет на Договора. 

Чл. 7. (1) Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети видове 

работи, въз основа на договорените цени, с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификати, в рамките на средствата на ДА ДРВВЗ за изпълнение на 

Договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  изпълнените 

дейности по цени съгласно приложената количествено-стойностна сметка към всяко конкретно 

възлагане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Единичните цени на отделните видове работи за изпълнение 

включват необходимите за това разходи за проектиране, авторски надзор и екзекутивна 
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документация, труд и механизация, материали с транспортни разходи до местообекта и всички 

допълнителни разходи към тях включително необходимите товаро-разтоварни операции, 

пренос, почистване както и всички други дейност, свързани с тях. 

(3) Стойността на възникналите и възложени видове работи и/или дейности, ще се 

определя на база одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ показатели за образуване на единични цени и 

единичните цени за изпълнение на дейностите посочени в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Показателите за образуване на единичните цени и единичните цени за изпълнение на 

дейностите няма да се променят при изпълнение на Договора за възлагане на обществената 

поръчка. 

Чл. 8. (1) Плащанията за извършени дейности по Договора се извършват въз основа на 

съставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификати. Сертификатите 

могат да бъдат: Месечни или Междинни. 

(2) Всички плащания по Договора се извършват и след одобрение от Министерство на 

финансите, както следва: 

1. Авансово плащане в размер до 50% от стойността с включен ДДС, на възложените на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретни дейности за изпълнение по конкретното задание.  

 Авансовото плащане се изплаща в срок от 15 (петнадесет) работни дни след възлагане 

на конкретното задание, представяне на гаранция (в оригинален документ), обезпечаваща 

пълния размер (100%) на отпуснатия аванс, и фактура (оригинал) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Гаранцията за авансовото плащане се представя в една от следните форми: парична сума, 

банкова гаранция или застраховка (в полза на ДА ДРВВЗ), която обезпечава изпълнението (в 

пълен размер) чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за 

изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства. 

1.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за авансово плащане под формата на 

парична сума, същата се внася по банковата сметка на Държавна агенция „Държавен резерв 

и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ): 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03; 

BIC: BNBG BGSD; 

При Банка: БНБ – ЦУ 

1.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Банковата гаранция за авансовото плащане, 

същата следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неотменима, безусловна, без 

протест и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът й на валидност да бъде не по-

кратък от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на конкретното 

задание по чл. 2, ал. 2. 

1.3.  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя застраховка за обезпечаване на авансовото 

плащане, същата следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, и да влиза в сила от датата на 

издаването й след предварително одобрена от Възложителя, а срокът й на валидност да бъде не 

по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на изпълнение  на конкретното 

задание по чл. 2, ал. 2. 

1.4. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобождава на 

части съответстващи на пропорционалното приспадане на аванса до три дни след връщане или 

усвояване на аванса и въз основа на писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като „усвояване на 

аванса“ ще е налице при подписването от страните на приемо-предавателен протокол за 

действително извършени дейности по конкретното задание и фактура (оригинал) за междинно 

плащане по т.2 по-долу.  

1.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава банковата гаранция за авансово плащане, след като бъдат 

предоставени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за 

изпълнените от тях работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.6. Стойността на аванса се приспада пропорционално с до 50% от всеки следващ 

Сертификат (Протокол/Акт 19), фактура и плащане. 
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2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и 

подлежащи на заплащане видове дейности в срок до 20 работни дни след представяне на 

фактура в оригинал и двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за 

действително извършени дейности по конкретното задание след пропорционално приспадане 

на частта от аванса. 

3. Окончателно плащане - Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените и 

подлежащи на заплащане видове дейности в срок до 20 (двадесет) работни дни след 

представяне на фактура в оригинал и двустранно подписан приемателно-предавателен 

протокол на всички действително извършени дейности по конкретното задание.  

4. Окончателното плащане по конкретното задание е в размер на разликата между 

общата цена за изпълнение на конкретното задание, стойността на изплатения аванс и сумата 

от междинните плащания. 

(3) Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 

следва: 

IBAN: ………………………………….. 

BIC: ……………………………………. 

При банка: ……………………………. 

(4) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита 

за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Чл. 9. При изпълнение на дейностите, предмет на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен: 

(1) Да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ местоположението на базите, предоставени за 

управление на ДА ДРВВЗ. 

(2) В рамките на своите права да определя приоритетите на видовете и количествата 

работи. 

(3) Да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общи и в случай на необходимост, извънредни 

задания за извършване на видовете работи, в сроковете и при условията посочени в този 

договор.  

(4) Да упражнява цялостен и непрекъснат контрол върху качеството при изпълнение на 

работите. 

(5) При необходимост и по своя преценка да упражнява лабораторен контрол на 

влаганите материали и качеството на извършваните видове работи. 

(6) Да проверява и подписва представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Сертификати за 

действително изпълнени и приети видове работи по реда и начина, определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Формата и вида на сертификатите следва да бъдат предварително одобрени 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(7) Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ утвърден списък с текущи и основни ремонти за 

съответната календарна година, след осигурени средства за изпълнението им. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 

техническата и материалната осигуреност за изпълнението на дейностите. За резултатите от 

извършените проверки се съставят Протоколи. 

(9) За срока на извършване на дейностите по Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право 

да ги възлага изцяло или частично на други изпълнители, освен в случаите на неизпълнение, 

уредени в настоящия Договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да отговаря писмено на искания на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасящи се до допълнителни сведения, информации и данни, свързани с 

изпълнението по предмета на Договора. 
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Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми от Гаранцията за изпълнение при 

условията на Договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл. 12. При изпълнение на дейностите, предмет на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен: 

(1) Да спазва всички приложими нормативни разпоредби, касаещи изпълнението на 

Договора и неговите приложения. 

(2) Да осигури, към датата на откриване на строителна площадка, необходимите 

машини и техническо оборудване, свързани с изпълнението на дейностите, предмет на 

Договора. 

(3) В рамките на своите права по Договора да предприеме всички необходими действия 

за опазване на материалната база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел осигуряване на безопасни условия 

на при изпълнение на дейностите.  

(4) Да изпълнява допълнителните, писмени, разпореждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Проектанта, възникнали в процеса на работа както и препоръките на фирмата за строителен 

надзор и инвеститорски контрол; да отстранява своевременно направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и фирмата за строителен надзор и инвеститорски контрол препоръки по проекта. 

(5) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фирмата за строителен надзор и инвеститорски 

контрол възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта. 

(6) Да уведомява своевременно фирмата за строителен надзор и инвеститорски контрол 

за подлежащи на закриване СМР, като ѝ осигури възможност да ги установи и приеме. 

(7) В минимално кратък срок и при необходимост да отстрани последиците, възникнали 

в резултат на изпълнение на строително-ремонтните работи. 

(8) По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстранява от екипа за изпълнение на Договора 

тези свои служители, които системно не изпълняват задълженията си, произтичащи от 

Договора или уронват престижа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на 

строителството, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и 

извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора. 

(10) В случай, че причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за 

негова сметка. 

(11) Ако за целите на изпълнението на договора се налага  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва 

взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето 

и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите нормативни 

разпоредби в Р България. 

(12) Да осигурява възможност и съдействие на упълномощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху работата на техниката, наличните строителни 

материали и продукти. 

(13) Да изпълнява всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с качеството на 

изпълняваните видове работи и технологии на изпълнение и други, като за целта: 

1. в процеса на своята работа влага строителни материали и продукти, отговарящи на 

съответните нормативни документи и осъществява и осигурява възможност на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява необходимия лабораторен контрол; 

2. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните декларации, протоколи и сертификати от 

акредитирани лаборатории, удостоверяващи съответствието на влаганите строителни 

материали и продукти с действащите нормативни документи; 

(14) Да удостоверява съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, количествата на 

действително извършените видове работи, като за целта представя: 

1. чертежи; 

2. датирани снимки; 
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3. схеми;  

4. протоколи или доклади и други доказателства, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от 

които се констатират количествата изпълнени видове работи.  

(15) Да изпълнява изискванията на нормативните актове, отнасящи се за сигнализиране 

на площадките, в които извършва своята дейност и да отговаря за безопасността. 

(16) Да поддържа в техническа изправност, според нормативните документи и 

преминали през необходимите технически и надзорни прегледи всички превозни средства, 

машини и съоръжения, които участват непосредствено в дейностите, предмет на Договора. 

(17) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движение на моторните 

превозни средства по време на работите и да спазва изискванията по противопожарна охрана 

(ППО) и здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). 

(18) Да изготвя и представя за подпис на упълномощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущи месечни отчети за извършените дейности. 

(19) Да поеме гаранционна отговорност за изпълнените от него видове работи, съгласно 

условията на договора. 

(20) Да извършва депониране на строителните материали и продукти, годни за втора 

употреба, добити в резултат на изпълнение на дейностите, предмет на Договора, на указаните 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови представители места. Строителните материали и продуктите, 

годни за втора употреба, добити в резултат на изпълнение на дейностите, предмет на Договора, 

са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(21) При изпълнение на дейностите по Договора да влага рециклирани строителни 

материали, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали. 

(22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи отговорност за действията и/или бездействието в рамките 

на обекта, в резултат  на които възникват: 

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

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, в и извън обекта, 

вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството. 

 

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури машините и техническото 

оборудване, които са необходими за изпълнение на Договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури оборудването за осигуряване контрола 

на качеството на произведените и/или изпълнените видове работи. 

 

VII. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл. 14. (1) За изпълнението на Дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

осигури Екип от служители/експерти, които ще използва за изпълнение на обществената 

поръчка, с необходимото образование, квалификация и опит, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

документацията за участие. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от изпълнение 

на дейности по Договора служител/експерт, който се държи недисциплинирано, проявява 

некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си. След отстраняване на 

съответното лице, не може да му бъде възлагано извършване, на каквато и да е дейност по 

Договора. 

(3) Всички разходи при замяна на служител/експерт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и са за негова сметка. Замяната е допустима след писмено уведомление на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след неговото писмено одобрение. 
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VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/те, 

посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на Договора.  

(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В тези случаи, разплащането става по 

реда предвиден в настоящия договор за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

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

недължими.   

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(5) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт 

и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 

на поръчката. 

(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия:   

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;   

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.  

(7) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 

11 от ЗОП. 

Чл. 16. (1) В срок до 3 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 ЗОП.  

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

(3) Не е нарушение на забраната по ал. 2 доставката на стоки, материали или 

оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не 

включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 

обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

 

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява за 

своя сметка всички проявени Дефекти в качеството на изпълнените от него видове работи 

и/или дейности по Договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава отговорността си по договора с допълнителна 

застраховка, покриваща 5% от стойността на всяко конкретното задание по чл. 2, ал. 2  към 

javascript:%20Navigate('чл66_ал11');
javascript:%20Navigate('чл66_ал11');
javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016#чл66_ал2');
javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016#чл66_ал11');
javascript:%20NavigateDocument('ЗОП_2016');
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момента на неговото възлагане. Застраховката е със срок на валидност, равен на срока за 

изпълнение по конкретното задание, плюс 60 дни. Възложителят следва да бъде посочен като 

трето ползващо се лице по тази застраховка. 

(3) Към момента на плащането по всяко конкретно задание ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да обезпечи гаранционната си отговорност със сключването на 

допълнителна застраховка по чл. 173, ал. 2 от ЗУТ, с покритие 5% от стойността на 

изпълнените и приети строителни и ремонтни дейности по конкретното възлагане. 

Застраховката е със срок на валидност, равен на гаранционния срок на изпълнените работи по 

конкретното задание, плюс 30 (тридесет ) дни. Възложителят следва да бъде посочен като 

трето ползващо се лице по тази застраховка. 

(4) Гаранционните срокове за отделните видове строително-монтажни работи са 

съгласно установените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежи 

в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.   

(5) Гаранционните срокове започват да текат от датата на съответния Гаранционен 

протокол или разрешение за ползване на строежа от съответният компетентен орган. 

Гаранционният протокол се прилага към съответния Сертификат за действително изпълнени и 

приети видове работи. В него се посочва стойността на видовете работи, за които е съставен. 

(6) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от 

Непредвидено обстоятелство. 

(7) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в 

гаранционния срок дефекти в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаване на писменото 

уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(9) В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходната 

алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 

този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за 

отстраняване на дефектите в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснати ползи от 

забавеното отстраняване. 

 

X. ГАРАНЦИИ  

 

Чл. 18.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с представена гаранция за изпълнение в размер на 1 022 083 лв., 

представляваща 5 % от прогнозната стойност на поръчката в лева без ДДС, под формата на 

парична сума, банкова гаранция или застраховка (в полза на ДА ДРВВЗ), обезпечаваща 

изпълнението чрез покриване на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

  IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03; 

BIC: BNBG BGSD; 

При Банка: БНБ – ЦУ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 60 

календарни дни, след приемане на работите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по последното възлагане и 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по Договора.  

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция за изпълнение на 

договора, тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неотменима, безусловна и 

без протест, да влиза в сила от датата на издаването й и да бъде със срок на валидност 60 
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календарни дни след приемане на последното възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по Договора.  

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи гаранция под формата на застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не може да бъде 

използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. Текстът на 

застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Представената застраховка е със срок на 

валидност 60 календарни дни след приемане на последното възлагане по договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по Договора. 

(5) В случай, че банката или застрахователното дружество, издало Гаранцията за 

изпълнение на Договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 

неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати 

предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 

направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова или застрахователна 

институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 19 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 

независимо от формата под която са предоставени. 

(2) Гаранциите не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 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 задържане на гаранцията. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранциите по този 

договор, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по него от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранциите суми, 

покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от гаранциите суми равни на размера на 

начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради непълно или частично 

изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до 

уговорения размер в договора, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да 

застрахова отговорността си до уговорения размер. 

 

ХI. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ: 

 

Чл. 20. (1) Контролът по изпълнението и приемането на извършените, съгласно 

Договора дейности, се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 7-дневен срок от подписването на 

Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще изпълняват 

контрол. 

(2) Количествата на действително извършените видове работи се доказват с чертежи, 

снимки с автоматично обозначена дата, схеми, протоколи и доклади или с друг доказателствен 

материал, изискан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и се следят от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

пряко. 

(3) Качествените показатели на вложените строителни материали и продукти и 

извършените видове работи, там където се изисква, се удостоверяват с Протоколи и 

Сертификати от изследвания, извършени от Акредитирана строителна лаборатория. 

Протоколите са неразделна част от Месечните или Междинните сертификати.  
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ХII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки по Договора, както следва: 

 В размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден от стойността на забавените работи 

по съответното задание, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да завърши работите по заданието в 

съответния срок, за времето до окончателното им изпълнение, но не повече от 10% (десет 

процента) от стойността на забавените работи. 

Чл. 22.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа начислените и предявени неустойки от 

сумите, подлежащи на плащане по Месечните сертификати или от Гаранцията за изпълнение 

по всяко задание или от всякакви други суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Договора. 

Чл. 23. При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да започне работа по конкретното 

задание, се дължи неустойка, която е в размер на 500 (петстотин) лева на ден до постигане на 

нейното започване. 

Чл. 24. При непочистване на строителната площадка от строителни материали и 

продукти, използвани при изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 500 (петстотин) лева на ден, до окончателното почистване на строителната площадка. 

Чл. 25. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до 

допълнителни разходи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигуряване повторно изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи изпълнението на работите на трети за Договора лица, като 

всички допълнителни разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 26. При виновно едностранно прекратяване на договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените до момента дейности 

установени с двустранен протокол по договорени цени на видовете работи и неустойка в 

размер на 10% от неизпълнените работи по конкретното задание. 

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите му по реда на чл.26 от 

подлежащите на връщане суми от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретното задание.  

Чл. 28. При възникване на щета в резултат на неизпълнение или некачествено 

изпълнение предмета на Договора, както и на всички нормативни и технически изисквания, 

които следва да се спазват при изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна 

имуществена и неимуществена отговорност за причинените вреди. 

  

ХIIІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 29. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, 

включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася 

информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална. 

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, 

записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнит и друг 

носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров 

формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на Договора, 

имат статут на конфиденциална информация. 

 (3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи 

на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки. 

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

конфиденциална информация, свързана с дейността, във връзка с изпълнението на този 

Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по Договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да 

участва в медийни изяви, във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено 
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съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява 

всяка непубликувана или конфиденциална информация, освен ако му бъде предварително 

писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са 

изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице. 

(5) Преди началото на започване на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на 

изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на 

посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация. Лицата, 

включени в списъка, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна 

съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със списъка. 

(6) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да 

бъдат копирани без предварителното изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(7) При приключване на изпълнението на Договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(8) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и оправомощените по закон държавни институции, както и 

на ОЛАФ, няма да се смята за нарушение на ал. 1-7 включително. 

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на представителите на 

Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 29, ал. 1 от Договора. 

 

ХIV. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ: 

 

Чл. 31. (1) През времето, докато Договора е в сила, както и за период, не по-малък от 5 

(пет) години, считано от датата на всеки приемателен протокол за изпълнени и приети 

дейности по всяко конкретно задание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа архив за 

всички дейности, предмет на Договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, може по всяко време да изиска 

документация или всякаква друга информация за извършените дейности и може да преглежда 

и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат 

неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще изпълнява всички свои задължения, като 

изцяло съблюдава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Авторските права по изработените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

проекти принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: 

 

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не 

е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, 

произтичаща от Договора или от неговото възлагане.  

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 

осъществяване на функции, във връзка с участието в процедурата по възлагането на 

обществената поръчка и/или изпълнението на Договора, от което и да е лице, е изложено на 

риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 
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националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това 

лице има с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 

1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската 

общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето 

на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да 

уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика нередност или измама. 

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на 

Раздели ХIIІ, ХIV и ХV представлява неизпълнение на Договора. 

 

 

ХVI. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ  

И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

  

Чл. 36. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на 

задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на 

Непредвиденото обстоятелство. 

(2) Срокът за изпълнение на задължението (конкретната работа) се продължава 

съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство. 

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по Договора поради 

Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност. 

(4) Настъпването на Непредвидено обстоятелство не освобождава страните от 

изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 

събитието.  

(5) Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в 3-дневен срок 

от настъпването, респ. от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за 

Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за: 

а). очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху изпълнение на 

работите по Договора, както и  

б). предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, 

респ. обстоятелство, 

в). предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото 

обстоятелство и  

г). евентуалните последствия от него за изпълнението на Договора. 

(6) В случай, че страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство, не изпрати 

никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да 

иска удължаване на сроковете, предвидени за извършване на съответната работа. 

(7) Удостоверяването на възникнало Непредвидено обстоятелство се извършва със 

сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). 

Чл. 37. (1) От датата на настъпването на Непредвиденото обстоятелство до датата на 

преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да 

избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да 

изпълняват задълженията си по Договора, които не са възпрепятствани от Непредвиденото 

обстоятелство. 

(2) Доколкото Непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните 

претенции по застрахователната полица. 

Чл. 38. (1) Страните могат да изменят Договора по изключение: 
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1. когато в резултат на Непредвидено обстоятелство се налага промяна в сроковете за 

изпълнение на работите по Общите и Извънредните задания; 

2. частична замяна на дейности от предмета на поръчка, когато това е в интерес на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността; 

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително 

споразумение, подписано от страните, което става неразделна част от Договора. 

(3) Изменения на сключения договор са възможни по изключение в случаите, 

предвидени в чл. 116, ал.1, т. 1, 4 и 5 във връзка с чл. 168 от ЗОП. 

Чл. 39. Настоящият Договор се прекратява с изтичане на срока на Договора и 

изпълнение на задълженията от страните. 

Чл. 40. Договорът се прекратява при отправянето на едномесечно писмено 

предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако се установи невярност на изявление или декларация, 

дадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в този Договор и/или, ако в резултат на тази невярност настъпят 

неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или за изпълнението на Договора. 

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето 

на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на 

допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита 

Договорът за прекратен. 

Чл. 42. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

(1) с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения; 

(2) едностранно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

1. при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси; 

2. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. ако спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на 

дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в 

случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в 

съответния управителен орган1, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, 

против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране 

на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за 

престъпления, свързани с участие в престъпна група; 

5. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установят обстоятелства, представляващи нарушение на 

нормативните разпоредби; 

6. в случаи на констатирано системно нарушение, на което и да е от задълженията по 

чл. 12, ал. 8 от Договора; 

7. в случаи на констатирано системно нарушение, на което и да е от задълженията по 

чл. 12, ал. 9 от Договора; 

8. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

Договора; 

9. при системно неизпълнение, на което и да е друго задължение по Договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

10. в изрично предвидените в настоящия Договор случаи; 

11. по взаимно съгласие между Страните по Договора. 

(3) В случаите на прекратяване на Договора на всяко едно от основанията по ал. 2, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 43. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора в случай, че с влязъл в сила акт 

на компетентен орган или съд се установи незаконосъобразност на процедурата.  

Чл. 44. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително 

                                                 
1 Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за 

развален в следните случаи: 

1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на работите по Договора; 

2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на 

дефекти и/или недостатъци с повече от 30 (тридесет) дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен 

подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в случай, че до 30 

(тридесет) календарни дни от началото на срока, посочен във писмо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 

осигурил изпълнение на задълженията си по чл. 12, ал. 2 и чл. 14, ал. 1 от Договора. 

(3) Във всички случаи на прекратяване или разваляне на Договора по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на стойността на 

Гаранцията за изпълнение по конкретното задание. Неустойката се усвоява от Гаранцията за 

изпълнение на заданието или се прихваща от следващи плащания по договора. 

 

 

ХVII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

  

Чл. 45. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и 

професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

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

целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на 

колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния 

регистър. 

Чл. 46. Когато в Договора е предвидено, че страните извършват определено действие 

или работа или дейност „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след 

пораждане, или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда 

отговорност, но не по-късно от 48 часа, освен ако Договора и приложенията към него 

определят по-кратък срок за извършването му. 

Чл. 47. (1) Ако друго не е уточнено, дните в Договора се считат за календарни. 

(2) Сроковете по Договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

Чл. 48. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава удостоверение за добро изпълнение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният е изпълнил Договора с изискващото се качество, в 

съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за 

неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава отказ за даване на 

удостоверение за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 49. Когато в Договора е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 

искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 50. (1) Всички съобщения между страните във връзка с Договора следва да бъдат в 

писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 Адрес    ................................ 

 ЕИК/БУЛСТАТ  ................................ 

 Обслужваща банка ................................ 

 IBAN   ................................ 

 BIC    ................................ 
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2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 Адрес    ................................ 

 ЕИК/БУЛСТАТ  ................................ 

 Обслужваща банка ................................ 

 IBAN   ................................ 

 BIC    ................................ 

 

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е 

длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната. 

(3) При промяна на банковата сметка, посочена в чл. 8, ал. 7 от Договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на ал. 1. При липса на 

незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено. 

Чл. 51. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга 

клауза или на Договора като цяло. 

Чл. 52. Всички спорове, породени от Договора 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 бъдат разрешавани по пътя на 

преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за решаване 

пред компетентния български съд. 

Чл. 53. За всичко неупоменато в Договора, се прилагат разпоредбите на Закон за 

обществените поръчки (ЗОП), Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговски закон (ТЗ) 

и тези на действащото гражданско законодателство, приложими за съответния случай. 

 

 

ХVIII. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 54. Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 

предоставена и/или разработена във връзка с изпълнение на договора са: 

1. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

а) Служителят по сигурността на информацията е лицето по чл. 105 ЗЗКИ, което 

осъществява контрол по спазване разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и 

консултира изпълнителя при изпълнението на договора. Същото притежава разрешение за 

достъп до информация с най-високото ниво на класификация съгласно договора и в 

изпълнение на задълженията си по чл. 105 ЗЗКИ осъществява контрол по прилагането на 

специфичните изисквания, заложени в договора. 

б)  Длъжностно лице – ..................................................................., определено да: 

- осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по неговото 

прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора. 

- съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на 

класифицираната информация. 

2. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

а) ................................................................, които отговарят за прилагането на мерките за 

защита на класифицираната информация при изпълнение на договора. Те оказват съдействие 

на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по договора.  

б) Всички лица, които непосредствено ще работят по Договора и ще изпълняват 

дейности по договора, свързани с това. 

Чл. 55. Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните изисквания за 

защита на класифицираната информация по договора са: 

1. Да защитава предоставената и изготвената, във връзка с изпълнение на договора, 

класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ. 
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2. Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с предмета на 

договора, да я съхранява и предоставя само в обособените зони за сигурност и ползва 

съответствие с принципа ,,необходимост да се знае“. 

3. Да не размножава, унищожава, предоставя на трета страна или удължава срока за 

защита на класифицираната информация, отнасяща се до изпълнението на договора, без 

писмено съгласие от служителя по сигурност на информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. В срок от 10 (десет) работни дни след подписването на настоящия договор, да 

изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на адрес: гр. София, ул. Московска 3, дирекция СОМП, актуален 

списък на лицата, които ще имат достъп до класифицирана информация. Списъкът да съдържа 

следната информация: име, презиме, фамилия; ЕГН; номер на разрешенията за достъп до 

класифицирана информация (РДКИ), дата на подаване на РДКИ и срока на неговата валидност, 

ниво на класификация. 

5. Да поддържа актуален списък на лицата с РДКИ и при промяна на информацията от 

Списъка по т.4 незабавно да информира длъжностните лица по чл.54, т.1. 

6. Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на служителите по т.4 

и удостоверението за сигурност (УС), както и преди назначаването на нови и/или 

допълнителни лица, които ще се занимават с дейностите по договора цитирани в т.4, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя, комплектова и изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за 

проучване и издаване на РДКИ за тези лица и/или за УС на изпълнителя. Документите за 

целите на проучването се изпращат на адрес: гр. София, ул. Московска 3, дирекция СОМП. 

7. Всяко от лицата от Списъка по т.4, в срок 11 (единадесет) работни след подписването 

на настоящия договор в присъствието на лице по чл. 54 т.1, подписва декларация в свободен 

текст, с която се задължава да защитава и да не разгласява класифицирана информация, 

станала му известна във връзка с изпълнението на договора и задачата, която изпълнява и да 

носи отговорност при нерегламентиран достъп до нея. 

8. Изпълнителят е длъжен да изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия на издадени/ 

подновени УС и/или РДКИ по т.6 и т.7; 

9. При сключване на договори с подизпълнители да вписва в тях специфичните 

изисквания за защита на класифицираната информация и условията за прекратяване на 

договорите, договорени в този договор. 

10. Незабавно да уведомява лицето по чл.54 т.1 и съответната компетентна служба по 

чл.11, ал. 2 и 3 ЗЗКИ за всеки опит и съмнение за извършване или осъществяване на 

нерегламентиран достъп до класифицирана информация при изпълнение на задачите и 

дейностите по договора, както и за всяка промяна в условията и обстоятелствата, послужили за 

издаване на УС и РДКИ, както и да предоставя всяка друга информация, при поискване на 

компетентната служба. 

11. Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени да 

осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за защитата на класифицираната 

информация, описани в клаузите от настоящия договор. 

12. До 30 работни дни след приключване или прекратяване изпълнението на договора 

да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация и/или материали, съдържащи 

класифицирана информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или създадена по време на 

преговорите, сключването или изпълнението на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

дал съгласие за задържането й. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира и носи отговорност за спазването на изискванията по 

настоящия раздел за защита на класифицираната информация и от подизпълнителите си (ако 

има такива). По отношение на подизпълнителите се прилагат специфичните изисквания за 

защитата на класифицираната информация съобразно тяхното участие в изпълнението. 

14. В договора  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя лице, което отговаря за прилагането на 

мерките за защита на класифицираната информация във връзка с изпълнението на договора и 

оказва съдействие на лицето по чл. 54, ал. 1, т. ,,а“. 
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Чл. 56. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по прилагане на 

специфичните изисквания за защита на класифицираната информация по договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му: 

1. Чрез лицата по чл. 54 т.1, да осъществява контрол по прилагане на специфичните 

изисквания за защитата на класифицираната информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в 

договора. 

2. Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на специфичните 

изисквания за защита на класифицираната информация, а при неспазване на сроковете за 

отстраняването им, да предприема действия за едностранно прекратяване на договора. 

3. Да предприема действия за прекратяване на договора, ако неизпълнението на 

специфичните изисквания за защита на класифицираната информация е довело до 

нерегламентиран достъп до класифицирана информация. 

4. Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото удостоверение за сигурност 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по отношение 

защитата на класифицираната информация. 

Чл. 57. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

– Технически спецификации на Възложителя; 

– Техническо предложение на Изпълнителя; 

– Ценово предложение на Изпълнителя; 

– Общите и междинни задания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертите към тях на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 58. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство.  

 

 

ДЕФИНИЦИИ 

 

Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени с главна буква в 

настоящия договор по азбучен ред, имат следното значение: 

1. „Бази” означава материално - техническа база по изпълнение на отделните видове 

работи по Договора;  

2. „Възлагателно писмо” означава писмено уведомление, издадено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се посочва датата, от която започва да тече 

срока на изпълнение на дейностите по конкретното възлагане; 

3. „Гаранционен протокол” означава протокол, съдържащ датата на одобряване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Сертификата за действително изпълнени и приети видове работи, от която 

започва да тече гаранционния срок, установен в Договора; 

4. „Дефект” означава проявен в съответния Гаранционен срок Недостатък или 

установено в съответния Гаранционен срок отклонение от изискващите се с Техническите 

спецификации качества на изпълнените видове работи; 

5.  „Забава” означава несвоевременното изпълнение на дейности и/или работи, 

включени в предмета на Договора; 

6. „Законови разпоредби” означава Конституцията на Република България, 

международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република 

България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, 

правило, инструкция или заповед или приети на законно основание и въвеждащи разпоредби 

на обвързващи за Република България директиви на Европейския съюз, които засягат 

изпълнението, на което и да е задължение по Договора; 

7. „Извънредно задание” означава писмено възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на видове 

и количества работи, невключени в Общото задание, при възникване на Непредвидени 

обстоятелства, вкл. при бедствие по смисъла на чл. 2 от Закона за защита при бедствия; 
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8. „Лошо изпълнение” е налице, когато страна по Договора е изпълнила 

задължението си неточно и/или несъответстващо на дължимото по отношение на качеството, с 

изключение на случаите на забавено или частично изпълнение; 

9. „Междинно плащане” означава плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на част от действително изпълнените количества и видове работи за съответния период; 

10. „Недостатък” означава всяко неправилно изпълнение на работи, изразяващо се в: 

а). изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като 

резултат от влагане на строителни продукти с по-лошо от договореното качество;  

б). изпълнение в нарушение на правилата, установени в Договора, за извършване на 

видове работи и/или 

в). неизвършени или незавършени видове работи; 

11. „Неизпълнение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ означава, което и да е негово или на неговите 

служители, работници, представители, съконтрагенти и подизпълнители виновно действие или 

бездействие, извършено в нарушение на клаузите на Договора или приложимите Законови 

разпоредби; 

12. „Непредвидени обстоятелства” означава обстоятелства, които са възникнали след 

сключването на Договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не 

са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия, по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП; 

13. „Неточно изпълнение” означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по 

Договора или Законовите разпоредби;  

14. „Общо задание” означава писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в което се 

определят видовете и количествата на работите, които ще се възлагат за изпълнение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по текущи и основен ремонт; 

15. „Окончателно изпълнение” означава приключването на дейностите в пълен обем 

и/или стойност, съгласно възложеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

16.  „Сертификат” означава отчет за извършените и приети видове работи по 

количество и стойност за определен период, който се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се приема 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и който е основание за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

17. „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по 

Договора е констатирано неизпълнение два или повече пъти, независимо от срока между 

отделните неизпълнения; 

18. „Съществено неизпълнение” означава неточното изпълнение, на които и да са 

видове работи по Договора, стойността на които е равна или надхвърля 10 % (десет процента) 

от стойността на заданието; 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ 

 

С този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява и декларира, че: 

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в чл. 2 е вярно и 

точно във всички отношения и не е подвеждащо;  

2. ще уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да 

е информация относно, каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора; 

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпоредби, 

действащи към датата на подписването му;  

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 С този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява и декларира, че: 

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този договор е 

вярно и точно във всички отношения и не е подвеждащо; 
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2. е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според 

законодателството на [държавата, в която лицето е установено], което отговаря на 

изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За удостоверяване на същото, при 

подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, 

издадени от съответните компетентните органи, съгласно изискванията на ЗОП; 

3. лицето (лицата), подписало/и този Договор, има/т съответните 

[законови/договорни/по упълномощаване] правомощия да подпише/ат Договора, което се 

удостоверява с [посочва се документа, от който лицето (лицата) черпи представителна власт]; 

4. сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или 

не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е страна, или по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или активите му са обвързани, 

което би засегнало изпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по Договора; 

5. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на 

административни органи, претенции или разследвания срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или не 

съществува опасност от такива срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които съществено биха засегнали 

изпълнението на задълженията му по Договора; 

6. за подписването на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изисква, каквото и да било 

съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или 

административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният ги е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на 

подписването на Договора; 

7. е получил цялата информация, предмет на обществената поръчка, която е била 

предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите на Договора и същата е била на разположение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява, че е извършил собствена предварителна проверка 

относно обществената поръчка и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или 

гаранция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно информацията за тях; 

8. ще извърши изпълнението на поръчката при спазване изискванията на Законовите 

разпоредби и клаузите на Договора; 

9. ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да 

е информация относно, каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора; 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предложил или предоставил, нито ще предложи или 

предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на 

Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

  

 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                   ………………………. 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/                                    

                                                                                                      

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ                                                         

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 

 

 

 


