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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

Д О Г О В О Р  

№ BG16RFOP001-5.001-0032-С01-U-....... 

 

 

Днес,……................... 2018 г., в гр. Мездра, между:  

 

1. ОБЩИНА МЕЗДРА, БУЛСТАТ 000193371, със седалище и адрес на управление: 

област Враца, община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27, 

представлявана от инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ СЪБКОВ - Кмет на Община Мездра и 

............................ - Главен счетоводител на общината, наричана по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и 

2. ............................................., ЕИК ................................, със седалище и адрес на 

управление: ...................., ул. ..................................... № .............., представлявано от 

......................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с проведената по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

обществена поръчка, се сключи настоящият договор, с който страните по него се 

споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, аИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши услуга 

(консултантска дейност), съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 

предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и 

упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи, предвидени по 

проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните 

семейства“. 

II. ФИНАНСИРАНЕ, ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. Финансирането на договора е в рамките на Проект № BG16RFOP001-5.001-0032 

„Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0032-

C01 и № РД-02-37-160/13.12.2017 г. на Министерство на Регионалното развитие и 

благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” по 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца” съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 
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Чл. 3. Общата цена за изпълнение предмета на договора е в размер на .............. (..............) 

лева без ДДС или ............. (...............) лева с ДДС и включва: 

1. за оценка на съответствието на инвестиционния проект .............. (..............) лева без 

ДДС или ............. (...............) лева с ДДС;  

2. за упражняване на строителен надзор .............. (..............) лева без ДДС или ............. 

(...............) лева с ДДС. 

Чл. 4. Плащането на договорената сума се извършва, както следва: 

1. Първо плащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни след влизане в сила на 

Разрешението за строеж – стойността, посочена в чл. 4, т. 1 от настоящия договор, 

за изготвен комплексен доклад за основните изисквания по чл.169, ал.1 и ал. 3 от 

ЗУТ на работния проект. 

2. Междинно плащане за упражняване функциите на строителен надзор, след 

представяне на Доклад при достигане най-малко на 50 % от строителните работи за 

сградата, сертифицирани от Консултанта. Плащането е в размер на 50 % от 

стойността на строителният надзор и се изплаща в срок 30 (тридесет) календарни 

дни от представяне на оригинална фактура за дължимата сума и доклад за 

извършена работа. 

3. Окончателно плащане в размер на 50 % от стойността за упражняване на 

строителен надзор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изготвяне на 

окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, актуализация на техническия 

паспорт и въвеждане на обекта в експлоатация. 

Чл. 5.  (1) Възнагражденията по чл. 4 от настоящия договор се изплащат на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на представени фактури по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

банкова сметка: IBAN: ........................., BIC: .................., банка: ............................... 

(2) В издадените фактури задължително се изписва: поредност на плащането, номера на 

настоящия договор, предмета и текст: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 

BG16RFOP001-5.001-0032-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”. 

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

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

придружителни документи, или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи 

допълнителна информация в срок от 7 /седем/ календарни дни след като бъде уведомен за 

това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или 

допълнителна информация. 

III. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 6. (1) Срокът по настоящия договор започва да тече от датата, на която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълен комплект работни проекти за 

обекта, за което се съставя двустранен протокол и приключва с издаване на Разрешение за 

ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в експлотация. 
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(2) Срокът по ал. 1 включва:  

1. Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект и 

изработване на комплексен доклад за основните изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 

и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект – ................ (.....................) работни 

дни от получаване на инвестиционния проект с приемо-предавателен протокол от 

Възложителя; 

2. Срок за упражняване на строителен надзор в периода от подписването на 

Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия 

и ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване 

годността за приемане на строежа (без забележки) и издаване на Разрешение за 

ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в експлотация., в т.ч.: 

a) Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване 

на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, 

съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите – ................ 

(.....................) работни дни; 

b) Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената 

документация – три календарни дни, считано от получаване на писмо с описаните 

пропуски, забележки и коментари. 

(3) Отговорностите по договора са съгласно чл. 168 ал. 7 от ЗУТ до изтичане на 

гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени в чл. 20 на Наредба № 2 

от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти (ДВ 72/15.08.03 година). 

Чл. 7. (1) Срокът по чл. 6 спира да тече, когато Изпълнителят е възпрепятстван за 

изпълнение от обективни фактори и непредвидени обстоятелства, които са извън неговия 

контрол. За целта страните по договора подписват протокол, който удостоверява 

възникналите обстоятелства, началото и края на периода на действието им, и 

задълженията, които Изпълнителят е бил възпрепятстван да изпълнява в посочения срок, 

както и причинно – следствената връзка за това. 

(2) При наличие на обстоятелства, които не са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но 

възпрепятстват изпълнението на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре 

изпълнението на договора. В известието за спиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините 

за спирането и периода, за който се спира изпълнението на договора. 

(3) Срокът на изпълнение на договора се удължава с периода на спирането. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 4;  

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му 

за качественото извършване на услугата;  
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3. Да има архив от документите или другите продукти и материали, по този договор;  

4. Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъствието на Проектанта, когато това се 

налага, както и когато се съставят и подписват задължителни актове и протоколи;  

5. Да спре работа по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 

нарушения при изпълнение на СМР;  

6. Да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други 

контролни органи; 

7. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните 

строително-монтажни работи;  

8. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на 

констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на 

съответната ДНСК;  

9. При необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите 

строителни материали, за което незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

10. Да присъства при провеждане на изпитвания на влаганите строителни материали. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, 

съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / обн. ДВ. Бр.72/2003г./. Да 

изготви и съхрани пълно досие на обекта, което да предаде по опис на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

2. Да извършва строителен надзор на обекта, съгласно действащата нормативна 

уредба в страната;  

3. Строителният надзор се упражнява в следния задължителен обхват:  

а) законосъобразно започване на строежа;  

б) пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.  

в) изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти;  

г)контрол по спазване условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация 

на строителството;  

д) опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;  

е) качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите 

на безопасност;  

ж) недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и 

обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;  

з) правилно изпълнение на строително – монтажните работи;  
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и) годност на строежа за въвеждане в експлоатация;  

к) Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително 

монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.  

4. Да следи за спазване изискванията за безопасни и здравословни условия на труд; за 

спазване изискванията за инструктаж на работниците по безопасност, хигиената на 

труда и пожарна безопасност;  

5. Да съставя редовно отчетната документация за приемане в количествено, 

стойностно и качествено отношение на всички видове СМР. Всяка промяна на 

материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено разрешение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

6. Изпълнителят подписва Протоколи за извършени СМР (бивш обр. 19) за цени и 

количества в рамките на количествени сметки и единични цени, съгласно 

количествено-стойностната сметка към договора на строителя.  

7. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажира при 

появата на дефекти, за своя сметка да участва при констатирането им и да 

упражнява строителен надзор при отстраняването им.  

8. Да оказва съдействие и предоставя информация и документация при посещение на 

обекта от страна на Възложителя, органи на ЕК, одитиращи институции и др. 

контролни органи;  

9. Да изготвя справки и др. информация при поискване от Възложителя; 

10. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, 

определени в договора за безвъзмездна помощ като направи всичко необходимо за 

оповестяване на факта, че договорът се изпълнява по проект, съфинансиран от 

Европейския съюз чрез ЕФРР. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в 

съответствие с правилата за информация и комуникация, предвидени в 

документите на ОПРР 2014-2020. 

11. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;  

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

място;  

13. Да докладва за възникнали нередности;  

14. Да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при 

изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;  

15. Да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в 

договора за безвъзмездна помощ. 

16. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение (при наличие на 

подизпълнител) или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 



   

стр. 6 
____________________________________________________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и 

техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г. 

офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие от договора или 

допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да 

превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на 

договора за подизпълнение.  

17. Да извършва и други дейности, неупоменати по-горе, но изисквани от закона, 

технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен 

и качествен контрол по изпълняваните строителни работи. 

Чл. 9. В процеса на своята дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и да 

прилага действащите в Република България нормативни актове – законови и подзаконови, 

подробно изброени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава присъствие на обекта на специалисти по 

съответните части в зависимост от изпълняваните СМР.  

Чл. 11. Въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в 

обхвата на отговорността на строителния надзор се решават от лицето, упражняващо 

строителен надзор, след писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 12. След приключване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя окончателен 

доклад за упражнен строителен надзор на основание чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.  

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя пред съответния орган окончателен доклад с 

приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните 

контролни органи, актуализиран технически паспорт на сградата и други документи в 

съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.  

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да разпространява по какъвто и да е начин пред трети 

лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод 

изпълнението на договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа точно и систематизирано деловодство, 

както пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, 

позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с 

договора.  

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със 

строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че са наложени по негова вина.  

(3) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 

строителството, отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна 

отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива 

вреди.  

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да подменя ПСД и да възлага допълнителни видове 

СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му, без изричното писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок от установяване на неправомерно платените 

и/или надплатените суми, изпраща покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати доброволно 

задължението си в 10-дневен срок от получаване на поканата. 

Чл. 18. В поканата за доброволно възстановяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

посочва размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата 

сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да бъде 

уведомен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доброволно възстановените суми. В поканата се посочват 

и възможните санкции и процедури в случай че изискването за възстановяване на 

дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок. 

Чл. 19. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатите 

срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват настоящият договор да 

послужи като несъдебно изпълнително основание за събиране на дължимите по договора 

суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 20. Сумите, подлежащи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат 

прихванати от всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. Да упражнява лично или чрез упълномощени от него лица цялостен контрол върху 

дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната 

самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 

изпълнението на настоящия договор.  

3. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, 

недостатъчна компетентност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да поиска замяна на член 

от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4. Да откаже да приеме обекта или части от него, ако открие съществени недостатъци.  

5. Да откаже да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора. Това право 

отпада когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята 

работа в даден му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.  

6. По всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените 

СМР, касаещи осъществявания строителен надзор.  

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 4, 

по реда на чл. 5 от настоящия договор;  

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички отклонения от 

одобрените проекти в процеса на изпълнението на обекта;  

3. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.  
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4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, 

необходими му за качественото извършване на услугата;  

5.  Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени 

обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената 

работа, в срок от 2 работни дни от датата на узнаване;  

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред всички 

държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обекта и 

въвеждането му в експлоатация. 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 23. В случай на забава на изпълнението на услугата по настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 

% (нула цяло и пет процента) от цената на Договора за всеки ден от забавата, но не повече 

от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора. 

Чл. 24. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор 

задължение, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер от 30% (тридесет процента) от 

стойността на договора, а при частично неизпълнение – 30 % от неизпълнената част. 

Чл. 25. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят 

искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

Чл. 26. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие. 

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

Отговорността по договора за строителен надзор е със срок не по-малък от гаранционните 

срокове в строителството. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за скритите дефекти на СМР, появили се по време 

на експлоатацията на съответните части на строежа в гаранционните срокове, съгласно чл. 

20, ал. 4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 г. 

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от 

него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.  

VII. НЕПРЕДВИДИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

Чл. 29. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът 

за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

изпълнението е било спряно от непредвидимото обстоятелство. Клаузата не засяга права 

или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването 



   

стр. 9 
____________________________________________________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и 

техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г. 

на непредвидимото обстоятелство, включително и възникнали задължения за плащане, 

чийто падеж настъпва след възникването на непредвидимото обстоятелство.  

Чл. 30. Страната, която е засегната от непредвидимо обстоятелство, следва в срок до 2 

(два) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото 

настъпването.  

Чл. 31. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от непредвидимото обстоятелство.  

Чл. 32. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е 

възпрепятствано от непредвидимо обстоятелство, за което е дадено известие в 

съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на 

непредвидимото обстоятелство, Страните предприемат всички необходими действия, за 

да избегнат или смекчат въздействието на непредвидимото обстоятелство и доколкото е 

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

възпрепятствани от непредвидимото обстоятелство.  

Чл. 33. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор 

веднага щом е възможно, след отпадане на непредвидимото обстоятелство. Ако 

непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от 

изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 34. Под непредвидимо обстоятелство, включително и извънредно обстоятелство се 

разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на 

договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави 

изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, 

природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, 

заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, стачки, 

бунтове, безредици и др.  

Чл. 35. Не е налице непредвидимо обстоятелство, ако съответното събитие се е случило 

вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при 

полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.  

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, ПРОМЯНА 

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:1 

1. с изтичане на Срока на Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 

(пет) дни от настъпване на невъзможността, за което предоставя доказателства;  

                                                           
1 Изброените основания не са изчерпателни. 
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4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, 

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е 

установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните. 

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) 

дни; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 

спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

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

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 

от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 

спорове по този Договор. 

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално 

дължимите плащания; и 

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

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

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

Договора. 

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 41. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

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

договора. 

Чл. 42. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнение му, всяка от 

страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за 

отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези 

препятствия. 

Чл. 43. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, 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. 44. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма. 

Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за лице за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия 

договор: ……………………., тел: ……….; ел. поща: ………………..@......... 

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия 

договор: ……………………………………. – длъжност: …………………...; тел: (+359 ..) 

…………….. ; ел. поща: ………………..@.........; Адрес: гр. …………….., бул./ул. 

„…………………………..” № ……, вх. ….., ет. …. 

Чл. 47. Страната, която е променила адреса си за кореспонденция е длъжна да уведоми 

писмено другата страна. В противен случай съобщенията ще се считат за валидно връчени 

на последния известен адрес по договора. 

Чл. 48. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по 

договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна. 

Чл. 49. ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора: 

1. Техническа спецификация (от документацията за участие); 
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2. Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Лиценз/Удостоверение № …………………… 

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра – 

три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ 

Кмет на Община Мездра 

 

 

.................................................. 

................................. 

 

 

.................................... 

Гл. счетоводител 

 

 


