
  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

          КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ  
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Образец № 11 

 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 
 

№…………..……/……………….2016 год. 

 

  

Днес,…................ 2016г. в гр.Лом, между:  

1. КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, вписано в Търговския 

рeгистър към Агенцията по вписванията с 1303161400015, със седалище и адрес на 

управление: град Лом – 3600, област Монтана, пл. „Независимост”, представлявано от 

Росен Борисов – директор, наричано по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и  

2. ................................................., вписано в Търговския рeгистър към Агенцията по 

вписванията/регистър БУЛСТАТ с ЕИК: …………………….., със седалище ……………….. 

и адрес на управление: ............................................................., представлявано от 

............................. - ………………….. наричан по-долу за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна,  

на основание чл. 194 от ЗОП се сключи настоящият Договор за следното: 

  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, 

при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: „Почистване 

прилежащата акватория на пристанищен терминал Видин  - Център, част от пристанище за 

обществен транспорт с национално значение Видин”, при условия и предварителен обем на 

работата, определени в техническата спецификация и приложенията към нея и офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

IІ. ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора, формирана въз основа на зададените в 

техническата спецификация от документацията предварителни количества работи, съгласно 

приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на…………. лв. 

(........................................................................... лева) без ДДС или ……………….лв. 

(……………………………………………..) с ДДС. Цената включва всички разходи по 

извършване на драгирането, транспортирането и депонирането на драгажната маса. 

(2) Стойността на договора, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е формирана на база 

следните твърди единични анализни цени за отделните видове работи, предложени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. за мобилизация на драгажна техника – ............... лв. (...........................................) без 

ДДС; 

2. издрагирана и депонирана драгажна маса – ............. лв. (......................................) без 

ДДС; 

3. издрагирана и депонирана драгажна маса от прекопки до 0,30 м. от проектната 

дълбочина – ............... лв. (...........................................) без ДДС; 
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4. изваждане на едрогабаритни  предмети с тегло до 400 кг. – ............... лв. 

(...........................................) без ДДС; 

5. водолазен оглед  в зоната на драгажните работи с продължителност на огледа до 2 

часа  – ............... лв. (...........................................) без ДДС;                                                                              

6. за демобилизация на драгажна техника – ........................ лв. (...........................................) 

без ДДС. 

 (3) Единичните цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са фиксирани за времето на 

договора и не подлежат на актуализация. 

(4) При извършване на драгажните работи се допускат нормативно признатите прекопки. 

Недокопки не се допускат. 

(5) Увеличаването на обема на драгажа поради надвишаване на нормативно признатите 

прекопки няма да се заплаща.  

Чл. 3. Заплащат се действително извършените работи по този договор при единичните 

цени по чл. 2, ал. 2 и ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на условията на 

настоящия договор. 

Чл. 4. (1) Начинът на плащане на дължимите суми е както следва: 

1. междинно плащане, след приемане на поне 50 % (петдесет процента) от общия обем 

работи и подписване на протоколи по чл. 4, ал. 2, б. “а”, срещу представяне на оригинална 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Стойността на междинното плащане е до 50 % (петдесет процента) 

от общата стойност на договора; 

2. окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност, след приспадане 

на платените суми, след приключване на изпълнението – на база двустранен окончателен 

приемо-предавателен протокол по чл. 4, ал. 2, б. “б” за цялостното изпълнение на договора със 

заключение, удостоверяващо качеството и обема на действително извършените драгажни 

работи, срещу представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Заплащането на действително извършените работи се извършва въз основа на  

следните документи: 

а) Двустранен приемо-предавателен / констативен протокол за междинно приемане на 

действително извършените драгажни работи – съставен на база промери, извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б) Двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за цялостното изпълнение на 

договора със заключение, удостоверяващо качеството и обема на действително извършените 

драгажни работи – съставен на база извършени промери, подписан от приемателна комисия, 

съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

в) Фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 5. Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до десет 

работни дни след представяне на съответните документи. 

Чл. 6. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се извършват по следната банкова 

сметка:  

IBAN: 

BIC: 

Банка: 

IІІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на работите, предмет на този договор, е .............. дни и 

започва да тече от датата на подписване на договора. 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече: 

а) неблагоприятни метеорологични условия – бури, мъгли и др.; 

б) престои за даване път на кораби (проводки); 
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в) времето за извършване на междинни и окончателни следдрагажни промери и 

изготвяне на количествени сметки и картен материал; 

г) всеки друг престой, произтичащ от заповед на капитана на пристанището. 

(3) При необходимост от спиране на срока по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като укаже и причината, поради която 

се налага спирането.  

(4) За спирането на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява 

причината за спирането и времето, през което е спряно изпълнението на договора. Към момента 

на подписване на констативният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и надлежни 

доказателства за причините, налагащи спиране на срока, които са неразделна част от същия. 

Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) При отпадане на причините за спиране на срока по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.  

(6) За възобновяването на срока се съставя констативен протокол, който се подписва от 

упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. За завършване на възложената работа се счита датата на подписване на 

окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 3, ал. 2, б. „б”, съгласно предвиденото в чл. 

16, ал. 1 от този договор. 

 

IV. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАСТРАХОВКИ 

Чл. 9. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 5 % от 

стойността на договора или представя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 5 % от стойността на договора без 

ДДС и следва да е със срок на валидност с 30 дни по-дълъг от срока на настоящия договор или 

представя застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията под формата на парична сума се превежда по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

Банка:  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, КЛОН МОНТАНА  

IBAN:   BG54 CECB 9790 1043 0567 01 

BIC :               CECBBGSF  

(2) Тази гаранция се освобождава в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след 

окончателното завършване и приемане на обекта. 

(3) Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора може да бъде 

задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съразмерно, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

изцяло или частично задължения по този договор.  

Чл. 10. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

заверено копие от застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност” за 

дейност строителството, за обекти първа категория, със срок на валидност не по-кратък от срока 

на действие на този договор. 

(2) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя заверено копие на 

застрахователна полица за валидна застраховка „Строително-монтажни работи“ за конкретния 

обект, покриваща всички материални вреди, настъпили през срока на изпълнение на 

строително-монтажните работи, както и вредите, причинени на трети лица на обекта. Лимитът 

на застрахованата отговорност не може да бъде по-малък от стойността на работите, чието 

изпълнение ще се възложи с настоящата поръчка.  
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да осигури необходимите финансови средства за изпълнение на работата при 

условията и в сроковете по този договор; 

2. в срок до 5 работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол на обекта; 

3. да осигури достъп в района на обекта за екипажите, служебните лица и обслужващата 

техника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на извършване на драгажните работи; 

4. да осигури контрол на обекта, като при необходимост, за решаването на възникнали 

въпроси във връзка с изпълнението на работата, да осигури съответното техническо лице в срок 

до два работни дни след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. да назначи приемателна комисия не по-късно от три работни дни след получаване на 

писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че работата е изпълнена. 

Чл. 12.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. при поискване да получава информация за междинни резултати в процеса на 

извършване на работите – предмет на договора; 

2. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните работи, 

както и да осъществява контрол в процеса на работата; 

3. да прекрати едностранно договора при наличие на обективно обстоятелство, 

възникнало след сключването на договора, което прави изпълнението на договора невъзможно. 

За това той трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три работни дни от възникване на 

обстоятелството. Заплащането на извършената до момента работа се определя на базата на 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол.  

4. да заменя изпълнението на количества от една зона с количества в друга зона от 

акваторията на пристанищен терминал Видин - Център. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълни качествено и в срок работите – предмет на този договор, съгласно 

техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложенията към нея; 

2. да спазва изискванията на всички действащи технически нормативни документи за 

изпълнение на подобен вид работа, включително по отношение на техническата безопасност, 

охрана на труда и пожарна безопасност в района на обекта;  

3. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

осъществяване на контрол в процеса на работата; 

4. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в 

сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след 

приключването й; 

6. да депонира издрагираните маси единствено в определеното за целта депо, съгласно 

приложената към техническата спецификация схема; 

7. да поддържа техниката, с която изпълнява работите – предмет на договора, в изправно 

състояние и годна за експлоатация и за качествено изпълнение. Технически неизправности не 

освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по договора; 

8. да осигурява условия за безопасна работа съгласно изискванията на ЗЗБУТ, 

пожаробезопасността и безопасността на корабоплаването; 
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9. всякакви санкции, наложени от компетентните органи за нарушения на изискванията 

на чл. 13, т.т. 2, 5, 6 и 8 или за щети, нанесени на трети лица по вина на работници на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

10. да спазва правилата и разпорежданията, действащи на територията на пристанище 

Видин; 

11. в срок до 5 работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имената на длъжностните лица за контакт и съдействие при упражняването на 

контрола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

12. да поддържа валидността на застраховките по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 за времето на 

действие на този договор.  

13. да извършва за своя сметка междинните и окончателните промери. 

(2) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

актуализиран График за извършване на драгажните работи и е длъжен преди започване на 

работите да съгласува графика с пристанищния оператор и Капитана на пристанището. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за извършената от подизпълнителите работа като за своя. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор; 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие при изпълнение на възложената работа. 

 

VІI. ОТЧИТАНЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ 

Чл. 15. (1) Изпълнението на драгажните работи се доказва с промери, а изваждането на 

едрогабаритни предмети – с двустранен констативен протокол, в който се посочва техният брой. 

(2) При извършване на междинни промери същите се протоколират с оглед приемането 

на извършената до момента работа.  

(3) Окончателните промери се извършват при окончателното приемане на обекта като 

цяло. Те обхващат цялата драгирана зона и са доказателство, че работата – предмет на договора 

е изпълнена в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нормативните документи.  

(4) Промерите се извършват в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 16. (1) Междинните отчитания на извършените работи и окончателното приемане и 

предаване на изпълнените работи по този договор, включително при хипотезата на чл. 12, т. 3 от 

договора, се извършват с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, в който 

се посочват вида и обема на изпълнените работи. Към приемо-предавателния протокол се 

прилагат и документите по чл. 15, ал. 1. 

(2) Работата се приема и двустранният окончателен приемо-предавателен протокол за 

цялостното изпълнение на договора по чл. 3, ал. 2, б. „б” се подписва от приемателна комисия, 

съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че ще завърши 

работата, той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените работи, когато не отговарят 

на изискванията за качество, съгласно нормативните изисквания за този вид работа. 

Чл. 18. В случаите по чл. 17, ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава подходящ срок за коригиране 

на извършените работи, в случай, че това технически е възможно, като поправянето е за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 19. В случаите по чл. 17, ал. 2, когато не е възможно да се извършат корекции или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не поправи работата си в указания срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може: 

1. да възложи изпълнението на друг избран от него изпълнител, като задържи сумата за 

разходи от гаранцията по чл. 9, ал. 1 и от неизплатената част от общата стойност на договора, 

или  
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2. да задържи сумата, съответстваща на обема на некачествено извършената работа, от 

гаранцията по чл. 9, ал. 1 и от неизплатената част от общата стойност на договора. 

 

VIII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 20. (1) При забава за изпълнение на задълженията си по този договор,  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 %  (нула цяло и пет процента) от 

договорената цена за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) на сто от стойността на 

договора. 

(2) При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка 

в размер на 20%(двадесет процента) от стойността на договора. 

(3) При виновно некачествено извършване на СМР,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и 

неустойка в размер на 100%(сто процента) от стойността на некачествено извършените СМР. 

(4) Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора. 

(5) При неизпълнение на задълженията си по заплащането на изпълнението на договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% от неизплатената сума за всеки ден 

забава, но не повече от 10%(десет процента) от стойността на неиздължената сума. Страните се 

съгласяват, че уговорената неустойка компенсира изцяло забавата и че не си дължат лихви за 

целия период на забавата. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че вследствие на забавата е 

претърпял вреди над предвидената неустойка, техният размер подлежи на доказване и не се 

презумира с размера на неустойката. 

(6) Независимо от причините, при един или повече случаи на забава за изпълнение на 

задълженията си от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите на обективна невъзможност 

при форсмажорни обстоятелства), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 

изцяло или частично договора с предизвестие, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за 

изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока смята договора за прекратен. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и обезщетение за претърпените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от прекратяването на договора. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този договор със 7-дневно писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извън случаите на предходната алинея, когато в хода на 

изпълнение на договора и/или въз основа на възражение се установи, че не може да изпълни 

своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като 

липсата на достатъчно приходи и т.н. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изпълнението на задълженията по него; 

2. по взаимно съгласие между страните; 

3. при хипотезата на чл. 19, т. 1 – с едностранно писмено уведомление от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. при хипотезата на чл. 12, т. 3. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да довърши 

почистването на прилежащите ивици пред кейовите стени; 

5. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация; 

6. на други основания, предвидени в действащото българско законодателство. 

Чл. 22. Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или 

забавено изпълнение съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство. 

Чл. 23. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 10-дневно 

писмено предизвестие до другата страна. 
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Чл. 24. (1) При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи до степен, която 

позволява приключването на договора с най-малки разходи.  

(2) При хипотезата на чл. 12, т. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да довърши почистването 

на прилежащите ивици пред кейовите стени. 

Чл. 25. При прекратяване на този договор при условията на чл. 21, т. 3 и т. 5  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по чл. 9, ал. 1 от договора в пълния й размер. 

Чл. 26. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменяне 

и прекратяване на този договор. 

Чл. 27. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен 

да изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 Чл. 28. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението на договора, извън 

хипотезите на чл. 7, ал. 2, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

 (2) С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След 

преустановяване на действието на непреодолимата природна сила се съставя акт - образец 13 

към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, 

неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била 

налице непреодолимата сила. 

 (3) Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби.  

 Чл. 29. (1) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен.  

 (2)  Заплащането на извършените до момента работи се определя на базата на двустранно 

подписан протокол. 

 Чл. 30. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или 

чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или служители, 

както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 31.(1) Всяка от страните е длъжна да третира като конфиденциална и да не 

разпространява пред които и да било трети лица всяка информация, станала ѝ известна при и по 

повод изпълнението на настоящия договор, както и да опазва търговската тайна на другата 

страна. 

(2) Страните по договора, едновременно с подписването на настоящия договор, 

подписват и Споразумение за поверителност – неразделна част от договора. 

 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 32.(1) Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. 

(2) В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 
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отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд 

по реда на ГПК. 

Чл. 33. Страните следва да изпращат всички писма и уведомления на посочените в 

настоящия договор адреси. Промяната на адрес е противопоставима на изпращащата страна, 

само ако тя е била предварително и писмено уведомена за извършена от другата страна 

промяна. Ако изпращащата страна не е била надлежно уведомена за промяната, уведомлението 

се счита надлежно връчено. В тази връзка адресите за кореспонденция на страните са, както 

следва:  

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  Клон - териториално поделение Лом на ДП „Пристанищна 

инфраструктура”,  тел. 0971/ 6 83 80, факс 0971 66 972 

-   за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................................................................... 

Чл. 34. Задържането на гаранцията за изпълнение и изплащането на неустойка не лишава 

изправната страна от правото да търси по съдебен ред обезщетение за вреди и пропуснати ползи 

над уговорените размери. 

Чл. 35. Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в процеса на 

изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие 

въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд. 

Чл. 36. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

Чл. 37. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

Чл. 38.  При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал. 9 от ЗОП, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за 

изпълнението на договора. 

Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му 

 

Неразделна част от договора са: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приложенията към нея; 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

3. Ценово предложение с КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност” за дейност 

строителство; 

5. Застрахователна полица за застраховка „Строително-монтажни работи“ за 

конкретния обект; 

6. График за извършване на драгажните работи; 

7. Споразумение за поверителност. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Росен Борисов      ………………………………… 

Директор на клон - териториално поделение Лом 

на ДП „Пристанищна инфраструктура” 

 


