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ПРОЕКТ! 
 

Д О Г О В О Р   
ЗА  АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА ПРОЕКТ 

№ ……….................… /………….............…… 

 
Днес ……... 2019г. 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 с ЕИК: …………………….., със седалище ……………….. и адрес 

на управление: ............................................................., представлявано от ............................. - 

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

 

на основание чл. 112, във връзка с чл.183 от Закона за обществените поръчки и Решение № 

…………………… на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 

поръчка с предмет: „Актуализация на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на 

източен кей в пристанищен терминал Лом“ 

 

се сключи договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

възнаграждение и при условията на този Договор „Актуализация на инвестиционен проект за 

обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши актуализацията на техническия 

инвестиционен проект (препроектирането) в съответствие с изискванията на нормативните 

актове, описани в техническото задание, което е неразделна част от настоящия договор. 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни работата по ал.1 в съответствие с 

Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ......................………… (цифром и словом ......................) календарни дни, 

считано от датата на влизане на договора в сила.  

(2). Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до 

подписването на двустранен приемо-предавателен протокол. 

Чл.4. Мястото на изпълнение на Договора е гр. Лом, на територията на пристанище 

Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом в рамките на 

ПИ с идентификатор № 44238.507.1 по КК на гр. Лом. 

 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5.(1) За предоставянето на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на …………… (…………………………) лева без ДДС  

и ……..……… (…………) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

услугата, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 

направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не 

подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП. 

(4) В случай, че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за 

заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се считат за 

включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния 

случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок до 

20 (двадесет) календарни дни след подписване на двустранен приемо-предавателен 

протокол и издаване на оригинална данъчна фактура. 

Чл.7. (1)Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 

извършени. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.8. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5%  (пет на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС, а именно ……… (……………..) лева, която служи за обезпечаване на 

изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 

Чл.9.(1)В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор 

и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 

(седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(2)Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при спазване на изискванията на чл. 10 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 11 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора. 

Чл.10.Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по следната банкова сметка 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 



3 

 

Чл.11.(1)Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1.да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 

банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора  плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение 

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.12.(1)Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.13. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на 

услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 

гаранциите.  

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение.  

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 
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1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-

дълъг от 30 (тридесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали 

Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

Чл.16. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл.17. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни 

да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 

момент от действието на Договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в 

съответствие с чл. 8 от Договора. 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.19. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

проектни дейности съгласно представеното от него техническо предложение за изпълнение 

на обществената поръчка. 

(2) Да осъществява контрол по изпълнението на този договор, без това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да взема управленски 

решения, които са извън компетенциите на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) При констатиране на непълноти и грешки да връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

преработване проекта - дейностите по отстраняването им са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Да иска предварителни ориентировъчни сведения за количествата и стойността на 

предвижданите СМР за обекта.  

Чл. 21.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 

(2) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури своевременно необходимите документи за 

изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения по този договор, както и да му 

осигури постоянен достъп до обекта. 

Чл. 22.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора. 

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
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(1) Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор. 

(2) Да изработи проекта така, че да отговаря на действащите нормативни изисквания и 

на указанията, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Да предаде изработения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по чл. 3, ал. 1 от 

настоящия договор в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и в 1 (един) екземпляр на 

електронен носител (СD); 

(4) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор 

(5) При покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

участва в работни срещи, свързани с изпълнението на проекта. 

(6) При констатиране на непълноти и грешки да отстрани същите в сроковете, 

предложени в техническото предложение за своя сметка;  

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застрахователна 

полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 

38/24.02.2004 г.  

 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава до края на работния ден,  в който изтича 

срока по чл.3 от настоящия договор, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническия проект с 

придружително писмо.  
(2) В срок до 3(три) работни дни, считано от датата на получаване на актуализирания 

проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да определи длъжностни лица, които да дадат заключение, 
дали разработката е изготвена, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в 
Техническата спецификация.   

(3) В срок до 5(пет) работни дни, считано от датата на одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

на доклада на длъжностните лица по ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да възложи на 

регистрирана фирма - консултант да изготви доклад за оценка за съответствието му със 

съществените изисквания към строежите по реда на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.   

(4) Ако лицензираната фирма – консултант, избрана за изготвяне на оценка за 

съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите, констатира 

пропуски, несъответствия и др., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връща проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

писмени указания да допълни, поправи или преработи за своя сметка проекта, поради: 
а)   непълно, неточно в количествено и/или качествено отношение изпълнение; 
б) несъобразяване с изходните данни и/или с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

посочени в договора и/или приложенията към него; 
в)  неспазване на действащите нормативни актове и стандарти. 

(5) Констатираните пропуски и несъответствия относно разработката се отстраняват в 

срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на писмените указания. За 

това време няма да се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава. 

(6) След получаване на положителен доклад за оценка за съответствието на проекта със 

съществените изисквания към строежите по реда на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ от 

регистрираната фирма – консултант, определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

лица удостоверяват приемането с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. 

  

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.25. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 %  (нула точка пет на сто) от цената на 

договора за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет на сто) от стойността на 

Договора. 
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Чл.26. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 

спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за 

това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

Чл.27. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, 

виновната страна дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от стойността на 

Договора. 

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 

неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл.29. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.30. (1) Този Договор се прекратява: 

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 15 

(петнадесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

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 ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(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.31.(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. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугите в срок до 7(седем)  

дни, считано от Датата на влизане в сила на Договора; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугите за повече от 5 /пет/ дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на 

поръчката, визирани в Техническата спецификация и Техническото предложение. 

(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.32. 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 
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Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 

този Договор. 

Чл.33. 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;  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

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 [отчети/разработки/доклади], изготвени от 

него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;  

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.34. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

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

 

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктна конфиденциалност по 

отношение на всички факти, сведения, данни, документация и друга информация, които са 
му станали известни по повод и във връзка с изпълнението на договора, независимо дали се 
отнасят до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други лица. Това задължение се отнася до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови 
служители и наети от него физически или юридически лица и важи и след изтичане на срока 
или прекратяване на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за 
всякакви щети, произтекли от неспазване на това задължение от негова страна. Това 
задължение не се отнася до предоставяне на информация по искане на компетентни 
държавни органи, когато е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по закон или е разпоредено с 
решение на компетентен съд. 

(2)  Всяка от страните по този договор се задължава да не разгласява или предоставя на 
трети лица без изричното предварително писмено съгласие на другата страна 
конфиденциална информация, станала известна при или по повод изпълнението на 
настоящия договор, освен ако това се изисква по закон или по силата на изрична нормативна 
разпоредба, изискваща предоставянето на информацията на компетентен държавен орган. Не 
се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, 
стойността и предмета на настоящия договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставена 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, документи и материали по договора, като не ги предоставя 
на трети лица, освен ако тези трети лица нямат законово основание за получаването на 
информацията, документите и/или материалите. 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОДСЪДНОСТ 

Чл. 36 (1) За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите 

разпоредби на българското гражданско законодателство. 
(2)  Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват 

в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба. 
(3)  В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от страните информира 

другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия 
факс и актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с 
писмено уведомление на съответната страна по реда на договора. 

(4)  Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно 
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копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието 
между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения 
носител. 

(5)  Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора 
на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна. 

(6)  Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни. 
(7)  Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението на 

настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са валидни, ако са подписани от 
упълномощените лица. 

(8)  За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия 
договор се смятат: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: гр. Лом , ул. „Пристанищна”№21, тел.: 0971 683 80, факс: 0971 

66 972; Лице за контакт: инж. Иван Иванов – гл. експерт в Клон-ТП Лом; е-mail: 

office.lom@bgports.bg 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………….. 

(9) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

(10) Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи 

се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез 

договаряне помежду си. 

(11) В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 

подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съд при спазване 

правилото на чл.117, ал.2 от ГПК. 

Чл. 37. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в 3 (три) еднообразни 

екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения:  

1.   Tехническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.   Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3.   Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4.   Документ за внесена гаранция за изпълнение; 

5.   Споразумение за поверителност. 

6. Заверено копие от застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност в проектирането и строителството” покриваща стойността на обекта и целия 

срок на договора. 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:              За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

      

 

инж.Росен Борисов                                                                        …………………………..… 

Директор на Клон - териториално поделение Лом            ……………………………..   

на ДП „Пристанищна инфраструктура” 

mailto:office.lom@bgports.bg

