
 

1 

Раздел 3 

Проект!!! 

 

 ДОГОВОР  
 

 

 

 

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

 

ОБЩИНА АЙТОС, БУЛСТАТ 000056764, адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3,  

представлявана от Кмета на общината - ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ и ТАНЯ АНЕСТИЕВА – 

Гл. счетоводител, наричана в договора накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

..................................., със седалище и адрес на управление: 

.................................................................., ЕИК ..................., представлявано 

от..........................................., в качеството си на Управител, наричан/о/ в договора накратко 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 

в съответствие с резултатите от проведената процедура “публично състезание“ за възлагане 

на обществена поръчка, съгласно Решение № ................./................. г. на Кмета на Община 

Айтос и на основание чл. 112 от ЗОП се сключи настоящият договор („Договора”), с който 

страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР 

 

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

при условията на този договор да извърши основен ремонт на сградата на Автогара в гр. 

Айтос, наричани за краткост „Дейностите”. 

          (2) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите в съответствие с Техническата 

спецификация и Техническия проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към 

този Договор и представляващи неразделна част от него. 
 

III. ФИНАНСИРАНЕ 
 

Чл. 2. (1) Финансирането на обекта е от бюджет на община Айтос за 2018 г. и 2019 г. 

(2) За 2018 година в капиталовата програма към бюджета на Община Айтос са предвидени 

362 000,00 лв.( триста и шестдесет и две хиляди лева) без ДДС или 434 400,00 (четиристотин 

тридесет и четири хиляди и четиристотин лева) с ДДС за изпълнение на СМР на обекта.  
 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. Цената на Договора е …………… лв. (…….словом.........) без ДДС или ……………… 

лв. (………….словом............) с включен ДДС, съгласно Ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
 

Чл. 4. (1) Посочените в приложенията към настоящия договор цени включват всички 

необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение, включително тези за подготовка на 

строителните дейности, временните работи,  работната ръка, депонирането строителни 
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отпадъци, извънреден труд, застраховка и всички други присъщи разходи, както и за 

неговите подизпълнители. 

 (2) При изпълнение на непредвидени строително-монтажни работи, за които няма 

единични цени в КСС, същите се остойностяват с анализни цени, съгласно ценообразуващи 

показатели: 

ЧС (лв./ч) ….............. Средна часова ставка   

ДРТ (%) ….............. допълнителни разходи върху труда (от 1% до 100%) 

ДРМ (%) ….............. допълнителни разходи върху механизация (от 1% до 50%) 

ДСР (%) ….............. доставно-складови разходи (от 1% до 10%) 

П (%)  ….............. Печалба (от 1% до 10%) 

 

(3) Договорените цени на видовете работи и дейности, както и показателите за 

формирането им са фиксирани и няма да бъдат променяни за целия период на действие на 

договора, освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с 

разпоредбите на чл. 116 от ЗОП. 
 

Чл. 5. Приемането на извършената работа става въз основа на Протокол за установяване на 

извършените СМР (сметка обр.19),  представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - подробни количествени сметки за извършените 

строително-монтажни работи, актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, сертификати и декларации за 

съответствие на вложените материали, одобрени и подписани от представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, 

които не са в оригинал, се заверяват с „Вярно с оригинала“ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените СМР въз основа на издадена фактура и 

оформените документи по чл. 5 от настоящия договор в срок до 30 (тридесет) календарни 

дни. 

 

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. 
 

Чл. 8. (1) Когато за частта от Дейностите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 

може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Дейности, подизпълнителят 

представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от дейностите, 

заедно с искане за плащане на тази част от подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 

плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 

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

           (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Дейностите, при съответно 

спазване на условията на чл. 5 от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 

извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 

отстраняване на причината за отказа. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9. (1) Срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР е ________ (словом_______) 
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календарни дни от датата на заверка на Заповедната книга за строежа и е до  приемането на 

обекта от Възложителя с окончателен протокол (обобщена сметка обр. 19) 

(2) Срокът по ал.1 спира да тече за времето за което по законоустановения ред е 

съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството 

(Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при 

продължаване на строителството (Приложение №11), продължава да тече срокът по 

договора. 

(3) Срок за отстраняване на нередности/дефекти възникнали в рамките на  

предложения гаранционен срок до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на получаване 

на уведомление от Възложителя. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията от Договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 

данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълнява възложените дейности качествено и в договорения срок, като 

организира и координира цялостния процес в съответствие с: 

• условията и изисквания на Техническата спецификация и Техническия проект на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

• действащите нормативни уредби в Р България - за строителство, безопасност и 

хигиена на труда и пожарна безопасност; 

 2. Да осигурява свои представители за съставяне и подписване на констативни 

протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 3. Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, 

отговарящи на техническите изискванията и стандарти, за които да представя при поискване 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и фактури за придобиването им. 

 4. При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на 

Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, 

издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те 

трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за 

приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/. 

 5. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с 

нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.  

 6. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларация за експлоатационни  показатели на 

влаганите строителни продукти – Директива 305, Регламент (ЕС) №305/2001 на европейския 

парламент и на съвета, от 09.03.2011 г. и протоколи за изпитване. 

 7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 

изпълнението на работите на обекта. 

 8. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи. 

 9. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната 

комисия. 

 10. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за 

разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, протокол/и за 

извършени СМР и фактури). 
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 11. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато 

съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на графика. 

 12. Да охранява обекта за своя сметка. 

 13. Да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя 

сметка застраховка „Професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна 

стойност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод 

изпълнението на дейности, за строежи втора група, втора категория, съгласно Наредбата за 

задължителното застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17/2004г./, 

застраховка „Трудово злополука” по Наредбата за задължителното застраховане на 

работниците и служителите и да е вписан ежегодно в Централния професионален регистър 

на строителя. 

14. Да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности 

на обекта. 

15. По време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на 

инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия 

по изпълнение на договора. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети, то 

възстановяването им е за негова сметка. 

16. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на 

наличните дърветата. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

17. Да депонира остатъчните материали и строителни отпадъци получени при 

извършване на ремонтните работи само на указана от Възложителя площадка. За вида и 

количеството на остатъчните материали се оформят двустранни подписани протоколи между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

18.  Да осигурява временна организация на движение за своя сметка (при 

необходимост). 

19. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са 

длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 
 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
  1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на 

изпълнените видове работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване 

правилата за безопасна работа, по начин не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или 

нестандартни материали и съоръжения, да спира извършването на СМР до отстраняване на 

нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да осигури необходимите средства за финансиране по Договора. 

2. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 дневен срок от сключване на настоящия 

Договор,  за лицата които ще изпълняват  инвеститорски контрол при извършване на СМР, 

лицето, което ще осъществява контрол по настоящия Договор до въвеждането в 

експлоатация на съответния обект. 

3. Да извършва разплащането в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

представяне на оформените разплащателни документи. 

4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след установяване на 
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появили се в гаранционния срок дефекти. 

5. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличната информация за подземните 

комуникации за съответния обект във връзка с изпълнение на Договора. 

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват: 

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

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

изпълнение предмета на Договора. 
 

  

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. 
 

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционна отговорност за изпълнените от него работи 

и дейности по изграждането на многофункционалния спортен комплекс по чл. 1, ал. 2 от 

Договора. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 

появилите се дефекти в срок от: 

1. за строителни конструкции ....... /словом: .............../ месеца 

2. за довършителни работи ....... /словом: .............../ месеца 

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 /пет/ дневен срок след установяването им. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в 

гаранционния срок в двустранно договорен срок с констативен протокол, съставен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 

VІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носят отговорност при не виновно 

неизпълнение на договорните си задължения. 

 

Чл. 18.  Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка 

на виновната страна. 

 

Чл. 19. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са 

дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 20. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

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

Договора за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто). 

 

Чл. 21. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

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

спецификация и Техническия проект, 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 дейността е 

некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да 

прекрати договора. 

 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи всяка дължима по този Договор неустойка, 

чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   
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VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 23. Страните не могат да променят или допълват договора, освен при условията на чл. 

116 от ЗОП. 

 

Чл. 24. (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 3 (три) 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; 

(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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 25. (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 Дейностите в срок до 10 

(десет) дни, считано от датата на подписване на заверка на Заповедната книга за строежа; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Дейностите за повече от 15 

(петнадесет) дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 

спецификация и Техническия проект. 

 

Чл. 26. 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. 

 

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

Чл. 27. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на 

договора, а именно: ………….. лв. ( ……………. лева). 

(2) В 10 (десет) дневен срок от приемане на обекта с подписване окончателния 

протокол по чл. 9, ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освобождава  90% от стойността на гаранцията. 

Останалите 10% се освобождават след изтичане на гаранционните срокове. 

 

Чл. 28. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: ……………………………. 

BIC: ……………………………. 

IBAN: …………………………….. 
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Чл. 29. (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 от 30 календарни дни след изтичане срока по чл.9, ал.1 от 

договора.  

(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. 30. (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 Дейностите по Приложение № 1, чрез покритие на 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок от 30 календарни дни след изтичане срока по чл.9, ал.1 от 

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. 31. 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. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

 1. при наличие на обстоятелства по чл. 25, ал.2  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора 

на това основание;  

 2. при пълно неизпълнение 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. 33. 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. 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 34. (1) Изпълнителят и Възложителят приемат за конфиденциална всяка информация, 

получена при и/или по повод изпълнението на договора. 

 (2) Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя 

да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под 

каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и всяка друга 

информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на 
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Изпълнителя се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на 

договора. 

 (3) Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 

 

Чл. 35. Всички писма, съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 

този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са 

изпратени по пощата /с обратна разписка/, по факс, по електронна поща (e-mail), предадени 

чрез куриер срещу подпис на приемащата страна или предадени от представител на 

изпращащата страна и приети срещу подпис от представител на приемащата страна. 

 

Чл. 36. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 

не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 

Чл. 37. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. 

 

Чл. 38. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 

договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на 

такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 

България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

 

Чл. 39. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 

Чл. 40. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

 

Чл. 41. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

при условията на Закона за обществените поръчки. 

 

Чл. 42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят следните: адреси за 

кореспонденция, отговорни лица и банкови сметки, свързани с изпълнението на настоящия 

договор: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА АЙТОС ....... 

Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция: 

гр. Айтос 8500 .................................. 

ул.”Цар Освободител” № 3 ................................................ 

тел.: .............................. тел.: ....................................... 

факс: ............................. факс: .............................................. 

e-mail: .......................................... e-mail: ....................................... 

Отговорно лице: Отговорно лице: 

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

Банкова сметка, от която ще се извършват 

плащанията по договора: 

Банкова сметка, по която ще се извършват 

плащанията по договора: 

IBAN: ...................................... IBAN: ............................................ 

BIC: .................................. BIC: ................................................ 

Банка: ...................................... Банка: ............................................. 

mailto:rozalinageorgieva@b-trust.org
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При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

седемдневен срок от настъпване на промяната. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение № 1 - КСС на видове СМР; 

Приложение № 2 - Ценово предложение; 

Приложение № 3 – Технически проект и Техническа спецификация; 

Приложение № 4 – Техническо предложение. 

   

 

Настоящият договор  се  подписа в 4 еднообразни оригинални екземпляра, три за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС                                           

     

ТАНЯ АНЕСТИЕВА  

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
 

 

 

 


