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Приложение № 9 

 

 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 

 
 

№…………..……/……………….2015 год. 

 

  

 

Днес,…................ 2015г. 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”, п. к. 5, 

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 по реда на чл. 101е от ЗОП и Решение № ……..…../……… 2015год. 

на Директора  на КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ за класиране на 

участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: 

„Проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на товаро-пътнически 

асансьор – 1 бр. на административната сграда в пристанищен терминал Лом“ се 

сключи настоящият Договор за следното:  

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

възнаграждение да изпълни проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на товаро-

пътнически асансьор – 1 бр. на административната сграда в пристанищен терминал Лом и 

всички дейности и изисквания, отразени в Оферта за участие в процедурата (Приложение 

№1), Техническо предложение (Приложение №2) и Ценово предложение (Приложение №3), 

неразделна част от настоящия договор.  

(2)  Мястото на изпълнение на договора е Административна сграда, находяща се на 

територията Област Монтана, община Лом, гр. Лом с административен адрес: 

ул.”Пристанищна”№21. 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1)   Общата стойност на договорените в чл. 1 работи е ..................... / цифром и 

словом/ лева без ДДС, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, формирана на база на: 



1. Разходи, свързани с количествата и дейностите за изпълнение на договора на 

отделните видове работи, представена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна 

част от настоящия договор. 

2. Разходи за евентуални непредвидени строителни работи, одобрени предварително  

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които не могат да надхвърлят 10% от общата стойност на предложената 

цена за изпълнението на поръчката, представена в Ценовата оферта. 

(2)  Стойността на договора е получена на база твърди и единични цени на видовете 

работи включени всички разходи за изпълнението на предмета на поръчката, в това число 

разходите за дейностите по проектиране на изграждането на асансьорната уредба, 

подготовка на съпътстващата документация, която е необходима съгласно нормативната 

уредба за снабдяване с необходимите разрешения от съответните органи за изпълнението на 

поръчката, за изпълнение на строителните дейности, в това число изграждане на асансьорна 

шахта, доставка и монтаж на асансьора, издаване на декларация за съответствие съгласно 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните 

предпазни устройства и всички необходими дейности за пуск на асансьорната уредба, както 

и подготовка на необходимата документация за регистрацията на уредбите съгласно Наредба 

за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и за въвеждането им в 

експлоатация. 

(3) Цените, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от този договор, 

са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация. 

Чл. 3. (1) В случай, че при изпълнението на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

установи неотложна необходимост от изпълнение на видове и/или количества работи, които 

не са били и не е било възможно да бъдат предвидени в техническото задание, но чието 

изпълнение е абсолютно необходимо за точното изпълнение на предмета на договора 

(непредвидени работи), той уведомява незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. Тези 

работи се извършват след изрично писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Стойността на непредвидените работи по предходната алинея не следва да 

надхвърля повече от 10% (десет процента) от цената за СМР и е включена в общата стойност 

на договора посочена в чл. 2, ал. 1. 

(3) При изпълнение на непредвидени работи, за които са посочени единични цени в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащането ще става по тези цени. За непредвидени работи, за 

които в офертата не са посочени цени, плащането ще става на база анализни цени, 

формирани по реда и показателите на анализните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) За извършването и заплащането на работите по ал. 3 се съставят констативни 

протоколи, в които се посочва вида, обема, единичните (в това число анализни) цени и 

общата стойност на непредвидените работи и се обосновава неотложната необходимост от 

тяхното извършване. 

Чл. 4. Заплащането на извършената работа се извършва въз основа на следните 

документи: 

а) Протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на техническия проект; 

б) Междинни констативни протоколи за текущото изпълнение на договора издадени 

по реда на настоящия договор; 

в) Разрешение за ползване; 

 г) Фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва заплащане на всеки етап от изпълнението на 

поръчката по следната схема: 

1. За проектните работи - Заплащането на проектирането на асансьорната уредба, 

подготовката на съпътстващата документация, която е необходима, съгласно нормативната 

уредба за снабдяване с необходимите разрешения от съответните органи за изпълнението на 

поръчката се извършва в срок до 10(десет) дни след подписване на протокола за приемане на 

техническият проект и представена от изпълнителя оригинална фактура.  

2. За строително - монтажни работи: 



- 30% (тридесет процента) - след доставка на асансьорната уредба; 

- 50 % (петдесет процента) - в срок до 10 (десет) дни след предаването на обекта с 

КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 без 

забележки; 

- 20 % (двадесет процента) - в срок до 10 (десет) дни след въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

  (2) Всички такси, свързани с издаването на необходимите документи за изпълнението 

на предмета на договора, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извършват в български 

левове, по банков път по следната банкова сметка: 

Банкови реквизити: 

Банка ……………………..... 

IBAN ….………………..….. 

 

IІІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Чл. 6.(1) Настоящият договор е със срок до 3(три) месеца.  

(2) Срок за проектиране на изграждането на асансьорната уредба, в това число 

подготовка на съпътстващата документация, която е необходима съгласно нормативната 

уредба …….…….……. календарни дни от подписването на договора. 

(3) Срок за изпълнение на строителните дейности, в това число изграждане на 

асансъорна шахта, доставка и монтаж на асансъорната уредба, издаване на декларация за 

съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства и всички необходими 

дейности за пуск на асансьорната уредба, както и подготовка на необходимата документация 

за регистрацията на уредбите съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия 

надзор на асансьори и за въвеждането им в експлоатация – …………………. календарни дни 

от подписването на договора. 

(4) Срокът по ал. 1 спира да тече: 

а) за времето, необходимо за разглеждане и приемане на техническия проект от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на проектирането или 

изграждането на асансьорната уредба, ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се 

отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата 

поради отстраняването на недостатъците; 

б) за времето, необходимо за издаване на съответните разрешителни документи от 

компетентните за това органи - до момента на тяхното издаване; 

в) при неблагоприятни метеорологични условия - бури, мъгли и др.; 

г) когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е отказан достъп до обекта от оправомощени лица и 

институции по причини, които не се дължат на собственото му виновно поведение; 

д) през времето, когато изпълнението на възложените работи е било спряно по 

причини, указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Спиране изпълнението на договора в случаите по ал. 4 се допуска само, когато 

посочените обстоятелства препятстват напълно изпълнението на задълженията на страните 

по договора.     

(6) 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. Към писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага и 

надлежни доказателства. 

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

причината за спирането и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. 

Протоколът се подписва от упълномощени представители на. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от спиране на срока са 

неразделна част от протокола. 



(8) Сроковете могат да бъдат удължени с одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато 

това се налага поради нормативни срокове, административни процедури и други обективни 

обстоятелства, които са били непредвидими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

IV. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл. 7. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 3 % от 

стойността на договора или представя оригинал на безусловна, неотменяема банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 3 % от стойността на 

договора без ДДС и следва да е със срок на валидност с 30 дни по-дълъг от срока на 

настоящия договор. 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) 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.  

(3) Гаранцията се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) работни 

дни след извършване на последното плащане, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи 

застрахователна полица за сключена застраховка „Строителни и монтажни работи” за 

стойността на изпълнения обект и за времето на гаранционният срок. В противен случай 

гаранцията се освобождава след изтичане на гаранционния срок по чл.8. 

Чл. 8. (1) Гаранционният срок за обекта, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 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, е 

както следва: 

1.  За извършените СМР е …………………. месеца след приемането им; 

2. За монтираната асансьорна уредба е ….......…. месеца от пускането й в 

есксплоатация. 

(2) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

(3) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок 24 (двадесет и четири) часа след писменото уведомление 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняването на 

дефектите, която следва да завърши в минималния технологично необходим срок. 

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по предходната 

алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага отстраняването на дефектите на друг избран от него 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, като разходите се покриват от гаранцията за изпълнение по чл. 7, ал. 1. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен  да осигури необходимите финансови средства 

за изпълнение на възложените работи при условията и в сроковете по този договор и да 

извършва дължимите плащания при условията и в сроковете по този договор; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен  да осигури достъп до обекта на представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената работа: 



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва  да организира приемане на техническия проект не по-

късно от 5 (пет) работни дни след получаване на писменото уведомление от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е изготвен; 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възражение по 

изпълнението на проекта за съвместно разглеждане и отстраняване на възникналите 

неточности;       

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изготвянето на проекта; 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора 

съобщава писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват 

контрол на обекта; 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури контрол на обекта. При необходимост, за 

решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работите - предмет на 

договора, да осигури съответното техническо лице в срок до два работни дни след писменото 

поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникването на причина, 

която налага спирането на изпълнението на договора. Уведомяването трябва да се извършва 

в срок до 3 (три) работни дни след възникването на причината; 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до обекта по всяко време за 

проверка на качеството на извършваните работи, както и да осъществява контрол в процеса 

на работата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спира извършването на отделните видове работи, 

когато установи влагане на нестандартни материали и/или некачествено изпълнение и да 

иска поправката им и влагането на стандартни материали за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора при наличие на 

обективно обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което налага неговото 

прекратяване. За това той трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три работни дни от 

възникване на обстоятелството. Заплащането на извършените до момента работи се определя 

на базата на двустранно подписан протокол. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената му работа съгласно 

уговореното в този договор с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в 

проекта и техническата документация, както и техническите и законови разпоредби в 

Република България, изискванията на строителните, техническите и технологичните правила 

и нормативи за съответните дейности.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени 

материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Всички материали, 

засягащи екстериорния вид на конструкцията на асансьора се съгласуват преди тяхното 

закупуване и доставка на обекта с Възложителя. В тази връзка ще бъдат съставяни 

двустранни протоколи между Възложителя и Изпълнителя, в които ще се посочи вида на 

материала и каталожния номер съгласно номенклатурата на производителя; 

(3) При изпълнението на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва 

изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар (04.12.2009г.). 

(4) Разходите за консумация на електроенергия, вода, охрана и други консумативи, 

необходими за изграждане на обектите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пълна отговорност и осигурява сам и за своя сметка 

безопасността на движението по време на изпълнение на СМР. 



(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването 

на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация 

или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, причинени на други участници в 

строителството или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия 

при или по повод изпълнение на задълженията си. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със 

строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на 

строителните работи. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени 

относно статута си, реорганизация, промени в съдебната, данъчната и други регистрации в 

тридневен срок от извършването им, като представя надлежно заверено копие от документа. 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури извършването на задължителния 

инструктаж за безопасност на труда на наетите във връзка с изпълнение на този договор 

лица, като се задължава стриктно да изпълнява и следните изисквания: 

 1. Да не допуска до обекта работници или служители, които не са преминали 

инструктаж по пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) и безопасност на труда; 

 2. Да не допускат извършване на заваръчни и други огневи работи в следните случаи: 

- при липса на разрешително за огневи работи; 

- при неизправни заваръчни съоръжения; 

- върху прясно изсъхнали боядисани конструкции и стени; 

- на работното място има взривоопасни и горими материали, бои и др.; 

- при липса на свидетелство за правоспособност и/или инструктажно удостоверение за 

огневи работи; 

- ако не са осигурени уреди и средства за пожарогасене и не са взети необходимите 

противопожарни мерки. 

 3. Работното място в района на работа предварително да се почиства от горими 

материали. 

 4. Забранено е при заваръчни работи да се ползват голи или с лоша изолация  

снаждани проводници и неизправни щепсели, контакти и др. 

 5. При започване на работа да се уведомява осигуряващия ПАБ при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за вземане на предохранителни мерки, а след приключване на работата да се приберат 

кабелите и заваръчните съоръжения и също да бъде уведомен осигуряващия ПАБ при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да работи с технически правоспособни лица при 

изпълнението на задълженията си. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка след писмена покана от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички появили се по време на действие на договора и в гаранционния 

срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи и монтирани 

уредби. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци в 

срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се прилага раздел VII  от настоящия договор.   

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по всяко време да осигурява безпрепятствена 

възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове дейности от 

определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от 

лицата, осъществяващи строителен надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите 

работи. 

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички 

документи, които следва да бъдат налични у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно действащото 

българско законодателство във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, в това 

число издадените разрешение за строеж и за разрешение за ползване на обектите. 



(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява експерти, материали, оборудване, както 

и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със 

сертификат за качество на вложените материали. 

(16) Разходите за възнаграждения, техника, консумация на електроенергия, вода и 

други консумативи, необходими за проектиране и изграждане на обектите, да са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените строителни работи при 

спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна употеба, 

рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали и/или оползотворяване на строителните отпадъци (СО), както и на 

другите изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 

(НУСОВРСМ).  

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да бъде отговорно лице за 

изпълнение на плана за управление на СО, както и за изготвянето и воденето на отчет за 

изпълнението на плана и транспортен дневник на СО, в случай, че посочените документи се 

изискват за строежа съгласно ЗУО и НУСОВРСМ. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да предостави отчета за изпълнението на плана и транспортния дневник на СО на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на отороизирани от него лица или на контролни органи. 

 

VII. ОТЧИТАНЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ 

Чл. 12. (1) Техническият проект се приема от длъжностни лица, притежаващи 

съответната компетентност, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които дават заключение, че 

разработката е изготвена, съгласно нормативните изисквания и изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че ще завърши 

техническия проект, той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. 

(3) Окончателното приемане на проекта се извършва с подписването на протокол за 

приемане на техническия проект по чл.4, б. „а”. 

Чл. 13. (1) За изпълнените строително-монтажни работи по този договор се съставят 

актове (протоколи), издадени съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., удостоверяващи, че 

видовете и количествата строителни и монтажни работи са изпълнени качествено и в 

съответствие с изискванията на нормативните актове и на настоящия договор. 

(2) Освен актовете по предходната алинея страните подписват и констативни приемо-

предаватедни протоколи за завършените и подлежащи на заплащане натурални строително-

монтажни работи. 

(3) Окончателното предаване и приемане на изпълнените строително-монтажни 

работи по този договор се извършва с Констативен акт - образец 15. 

(4) Контролът по изпълнението и приемането на завършените строително-монтажни 

работи по настоящия договор ще се осъществява от строителен надзор. 

Чл. 14. В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че ще завърши 

изпълнението на строително-монтажни работи, подлежащи на приемане по чл. 13, ал. 1 - 3, 

той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. 

Чл. 15. На всеки етап от изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не 

приеме извършените работи, когато не отговарят на изискванията и условията, обявени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриването на процедурата за възлагане на договора. 

Чл. 16. В случаите по чл. 15,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава подходящ срок за коригиране на 

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

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. В случаите по чл. 16, 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 неизплатената част от общата стойност на договора и от гаранцията за 

изпълнение, или 

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

неизплатената част от общата стойност на договора и от гаранцията за изпълнение. 

 

VIII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 18. (1) При забава за изпълнение на задълженията си по чл.7, ал.1 - 3  

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, освен задължението за 

отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, 

Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 100(сто) на сто от стойността на некачествено 

извършените СМР. 

(4) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните 

срокове не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва – в един разумен срок, 

Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения 

размер на разноските за отстраняване на недостатъците. 

(5) Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 

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

(6) 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. 

(7) 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. 

(8) 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, отпадане на нуждата от съответнтие стоки и т.н. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. (1)  Договорът се преркатява при:  

1.  в случаите на чл.43, ал.4 от ЗОП; 

2. с изтичане на неговия срок; 

3. с извършване и предаване на договорената работа; 

4. по взаимно съгласие между страните; 

5. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата. 

6. в други случаи, предвидени в настоящия договор; 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора при частично, лошо или 

забавено изпълнение.  В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само 

стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни.  

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с писмено 

уведомление до другата страна в случай, че възложеното не бъде изпълнено в предвидените 

срокове или стане явно, че то няма да бъде изпълнено в сроковете. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща цената на възложеното и на останалата част от поръчката, 

като на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се начислява неустойка по раздел VIII от договора.  

(4) При прекратяване на договора на посочените основания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял вследствие на 

прекратяването на договора. 

 

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 20. (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. 6, ал. 4, 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. 21. (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. 22. 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. 23.(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. 24.(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 

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. 25. 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. 26. 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. 27. 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. 28. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в Република България законодателство. 

Чл. 29. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

Чл. 30.  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 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Приложение №1 - Офертата за участие на изпълнителя; 

2. Приложение №2 - Техническото предложение на изпълнителя; 

3. Приложение №3 - Ценово предложение на изпълнителя; 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Росен Борисов 

 
 
…………………………………    ………………………………… 
Директор на клон - териториално поделение Лом 

на ДП „Пристанищна инфраструктура” 

 


