
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
№ 32/2021 г.

Днес, 17.02.2021 година в гр. Айтос, между:

ОБЩИНА АЙТОС с ЕИК 000056764, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. 
„Цар Освободител” № 3, представлявана от Васил Иванов Едрев - Кмет на Община Айтос и 
Пламена Парушева -  Главен счетоводител, от една страна, наричан за краткост в договора 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
и
„Булелектрикс“ ООД с ЕИК 102977857 със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул.“Княз Борис I“ №81, ет.1, ап4, представлявано от Тодор Атанасов Златаров, в качеството 
му на Управител, наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на 
Решение № ОП-21-2/21.01.2021 г. на Кмета на Община Айтос за определяне на изпълнител в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция улично 
осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, 
„Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос”, се 
сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение и 
при условията на този договор да извърши СМР по „Реконструкция улично осветление по 
ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна 
княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос“.

(2) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите в съответствие с Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовото и Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор и 
представляващи неразделна част от него.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 
129 399, 10 (сто двадесет и девет хиляди триста девет десет и девет лева и 10 стотинки) лева 
без ДДС или 155 278,92 (сто петдесет и пет хиляди двеста седемдесет и осем лева и 
деветдесет и две стотинки) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и приложената количествено стойностна сметка.
(2) При изготвянето на сметната документация при наличие на допълнителни или 
непредвидени СМР ще се използват следните елементи на ценообразуване за видовете СМР:
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1. П1 -  Средна часова ставка 5,40 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 90 %
3. ПЗ -  Допълнителни разходи върху механизация 40%
4. П4 -  Доставно -складови разходи 10 %
5. П5 -  Печалба 10 %

(3) Цената по ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, 
освен ако промяната не се изразява в намаляване на договорените цени в интерес на 
Възложителя и в изрично предвидените случаи при условията и реда на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по 
посочена по-долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин:
1. Авансово плащане: В срок до 30 (тридесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 20 % (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на 
Договора без ДДС, след представяне на оригинална фактура и оригинал на гаранция 
покриваща 100 /о авансовото плащане и данъчна фактура, подписана от упълномощено 
длъжностно лице на Възложителя..

Сумата на аванса ще се приспадне пропорционално от междинното плащане и от 
окончателното плащане по договора. Гаранцията може да се редуцира поетапно в 
съответствие с усвоения размер на аванса. Гаранция по авансовото плащане се освобождава 
след окончателното приспадане на сумата по аванса.

2. Междинни плащания до достигане на 90% от стойността на договора, включително 
аванса. Сумата за междинните плащания се превеждат на Изпълнителя в срок до 30 
(тридесет) календарни дни от представянето, от страна на Изпълнителя на следните 
документи:

- Протокол за действително изпълнени СМР по образец на Възложителя, изготвен 
от Изпълнителя, проверен и подписан от Строителния надзор и от упълномощено от 
Възложителя лице. Протокола се изготвя съгласно количествено-стойностните сметки от 
одобрения инвестиционен проект и е с натрупване за периодите на отчитане;

- Подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи, 
изготвени от Изпълнителя, проверени и подписани от Строителния надзор;

- 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.
Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в
оригинал, се заверяват с «Вярно с оригинала» от Изпълнителя и се подписват и подпечатват 
от Строителния надзор.

- оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на 
Възложителя



3. Окончателно плащане: окончателното плащане за оставащата сума от общата 
предложена цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 /тридесет/ 
календарни дни въз основа на:

- Окончателен Протокол за действително изпълнени СМР по образец на 
Възложителя, в т.ч. и за допълнителни и/или непредвидени такива, изготвен от Изпълнителя, 
проверен и подписан от Строителния надзор и от упълномощено от Възложителя лице. 
Протокола се изготвя съгласно количествено - стойностните сметки от одобрения 
инвестиционен проект и е с натрупване за целия период на изпълнение;

- Протокол/и и/или други документи за доказаните на допълнителни и/или 
непредвидени разходи (ако има такива), подписани от Строителния надзор и авторския 
надзор;

- Подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи, 
изготвени от Изпълнителя, проверени и подписани от Строителния надзор, в т.ч. и за 
допълнителните и/или непредвидените СМР;

- 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. 
Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в 
оригинал, се заверяват с «Вярно с оригинала» от Изпълнителя и се подписват и подпечатват 
от Строителния надзор.

- подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
/Акт 15/ без забележки;

- Протокол (по образец на Възложителя) посочващ сумата, която е дължима като 
крайна, с отразени всички платени до момента суми от Възложителя, разлики и неустойки 
(ако има такива), подписан от Изпълнителя, Строителния надзор и упълномощено 
длъжностно лице на Възложителя.

- оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на 
Възложителя.

(2) В случай, че представената фактура бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за корекции, срокът 
за плащане спира да тече до представянето на нова изрядна фактура.
(3) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкови реквизити:
Банка Първа Инвестиционна Банка 
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG30FINV91501017371185
При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.



(4) В издаваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури във връзка с изпълнението на настоящия 
договор следва да бъде указано: наименованието на договора, както и номера и датата на 
настоящия договор.

Чл. 4. *(1) Когато част от поръчката се изпълнява от подизпълнител и може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 10- дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до 
изпълнението на всички задължения по него.
(2) Срок за изпълнение на строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по 
реализация на проекта е 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно Техническото 
предложението за изпълнение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена на етап 
провеждане на процедурата за обществена поръчка.
(3) Срокът за изпълнение на възложените СМР започва да тече, считано от датата на 
подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 
линия и ниво -  Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен 
акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) -  Приложение № 
15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството.
(4) Срокът по ал. 3 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.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ЗА АВАНСОВО
ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

1 При наличие на подизпълнител. Ако участникът няма да използва подизпълнител се изтрива



Чл. 6. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на 
договора, а именно: 3 881, 97 лв. ( три хиляди осемстотин осемдесет и един лева и деветдесет 
и седем стотинки) чрез: застраховка.
(2) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция или 
застраховка в оригинал, със срок на валидност - не по-малко от 30 (тридесет) дни след 
изтичане на срока по чл. 5, ал. 2 и 3, издадена в полза на Община Айтос като Възложител. 
Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на 
превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на 
Изпълнителя.
(3) Възложителят освобождава и възстановява гаранцията за изпълнение, в срок до 30 
(тридесет) дни от извършване на окончателното плащане, като задържа сума в размер на .
1 940,97 лв., представляваща 50% (петдесет на сто) от гаранцията за обезпечаване 
изпълнението на задълженията на Изпълнителя през гаранционния срок.
(4) При липса на възражения по изпълнението на задълженията през гаранционния срок, 
Възложителят освобождава задържаната част от гаранцията в срок до 15 (петнадесет) дни от 
изтичане на срока по чл. 7 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него.
(5) Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по ал. 2/задържаната 
част от нея за целия срок на изпълнение на договора и за времето на гаранционния срок, като 
при необходимост представя документ за удължаването на срока й веднага след издаването 
му, но не по-късно от 3 (три) работни дни преди изтичането на срока на гаранцията.
(6) Задържаната част от гаранцията се освобождава от Възложителя преди срока по ал. 3, в 
случай, че Изпълнителят представи застрахователна полица за сключена в полза на 
Възложителя застраховка за конкретния обект, покриваща всички материални вреди, 
включително вредите, причинени на трети лица (в случай, че има такива), на стойност не по- 
малка от стойността на изпълнения обект и със срок на действие, покриващ целия 
гаранционен срок.
(7) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията/задържаната част от нея, когато 
Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора, изпълнението е забавено 
или некачествено, или не съответства на изискванията на Възложителя, или на нормативните 
разпоредби, както и в изрично посочените в договора случаи. Възложителят има право да 
усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси реално изпълнение, 
неустойка и/или обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи.
(8) Гаранцията за изпълнение/задържаната 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 
гаранцията за изпълнение.
(9) В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на договора 
или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност / 
свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от 
Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се 
задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна 
заместваща гаранция от друга банкова/застрахователна институция, съгласувана с



Възложителя.

Чл. 7. (1) Във връзка с гаранционните отговорности по чл.20, ал.4 на Наредба №2 от 31 юли 
2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да отстрани за своя сметка и в разумен срок скритите дефекти, появили се в 
гаранционните срокове, предложени в Техническото му предложение - Приложение №2, 
който е: 10 години от подписването на Констативен протокол обр. 15.
(2) Всички дефекти, възникнали по време на гаранционните срокове, се установяват с 
протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 
който се посочват и сроковете за отстраняването им.
(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2 в срок до 2 календарни дни след 
уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне 
работа по отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в срока по ал. 3, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в 
размер на 5 % от стойността на некачествено изпълнените работи.

(5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал 
проявен дефект, до неговото отстраняване.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема реално изпълнените СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
установени със съответните документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, включително и с Протокол за установяване на 
извършените СМР.

(2) Възложителят може да откаже да приеме отделни СМР, ако открие съществени 
недостатъци.

(3) Некачествено извършените работи, извън установените нормативи, не се заплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се разрушават за негова 
сметка след съставяне на протокол за некачествено извършени работи.

Чл. 9. Всички актове и протоколи по време на строителството, както и геодезическото 
заснемане и екзекутивната документация и другите строителни книжа се изготвят в 4 
екземпляра в оригинал /3 екз. на хартиен и 1 на електронен носител/.

Чл. 10. (1) Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, се 
одобряват с протокол от Консултанта (строителния надзор), авторския надзор и 
Възложителя. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, 
които не са в оригинал, се заверяват с „Вярно с оригинала” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се 
подписват и подпечатват от Консултанта (строителния надзор).



(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълиение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в присъствието на подизпълнителя/ите, в 
случай, че има такъв/ива. При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 
или част от нея не е извършена от Подизпълнителя.2

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по 
договора, съгласно условията в договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на договора;
2. да получи съответното възнаграждение за всички качествено изпълнени дейности по 
договора, доказано по реда на Глава V от този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни качествено и в срок възложените му работи по договора, както го изисква 
настоящия договор, като се грижи за обекта с грижата на добър стопанин;
2. вложените материали и изделия при изпълнение на СМР да отговарят на техническите 
изисквания към строителните продукти, да са в съответствие с Техническата спецификация, 
работния проект и с Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява 
по реда на същата наредба. Същите се одобряват и приемат с протокол от лицето, 
осъществяващо строителния надзор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, авторския надзор и инвеститорския 
контрол;
3. в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството и Закона за Камарата на строителите да поддържа валидна 
застраховка професионална отговорност за целия срок на строителството, покриваща 
минималния праг на категорията строеж на обекта и да представи копия при поискване на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок, или други документи, удостоверяващи валидността на 
застраховката за професионалната му отговорност в строителството, както и копие на 
валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за 
групата и категория строежи, предмет на настоящия договор.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност и за евентуални трудови злополуки на Обекта, 
за своите служители, работници, подизпълнители и трети лица, посещаващи обекта.
5. При изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (ненужното се изтрива) няма 
да ползва или ще ползва следните подизпълнител/и, посочени в офертата му:
..................................................  като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписан/и оригинален/и
екземпляр/и от договор/и за подизпълнение в три дневен срок от сключването му/им, в 
съответствие с изискванията на чл. 66, ал. 3 от ЗОП.

5.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи допълнително споразумение към договора 
за подизпълнение с посочения подизпълнител/и или замени подизпълнител/и при условията 
на чл. 66 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от сключването 
му/им.

2 Само при наличие на подизпълнител/и



5.2. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

5.3. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за всяко извършено плащане към 
подизпълнителя/ите по договора/ите за подизпълнение в срок от 7 /седем/ календарни дни 
след извършеното плащане.
6. единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качественото 
изпълнение на предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители;
7. да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си, да 
спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа 
безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и 
безопасност на движение;
8. да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими 
при отчитането, заплащането и приемането на дейностите по този договор;
9. да започне работа по отстраняване в срок от 2 календарни дни след получена писмена 
покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него СМР за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, 
страните се договарят писмено за удължен разумен срок. При неотстраняване от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги отстранява за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. да актуализира при необходимост Работната си програма, като уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо строителен надзор за реда на изпълняваните 
отделни видове работи, като предоставя възможност за контролирането им по всяко време;
11. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви 
съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на 
разрешение за ползване, включително документите, доказващи съответствието на вложените 
строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и 
заверената екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя;
12. да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта.
13. да осигурява материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за 
изпълнение на договора.
14. разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за 
изграждане на обекта, да са за негова сметка;
15. да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети 
лица, извън посочените в офертата му;
16. да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния или авторския или инвеститорския надзор в резултат на 
направена документална проверка или проверка на място;
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или 
разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.
18. по време на изпълнението на СМР по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, 
съобразно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството.
19. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.



20. 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.
21. след приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди предаването на 
извършената работа на възложителя, строителната площадка трябва да бъде изчистена и 
околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.
22. да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, 
извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта на 
интервенция и цялата документация.
23. да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с 
извършваните дейности

24. своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол
изготвените от него актове (Образен 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване „а всички 
видове СМР, подлежащи на закриване.

25. да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания както и 
да спазва указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на създаването на 
необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да 
изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи
26. да оситури присъствието на свой представител при проверки „а място от страна „а 

ционални одитни и контролни органи, както и да осигури: достъп до помещения преглед
на документи, удостоверяващи направените разходи в изпълнение предмета „а настоящия
договор, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението „а проектГ™ 
задълженията му по настоящия договор.

27. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението „а проекта и 
за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛГ”  3аП0ЧВаНе " а ИЗПЪЛНеНието на С м р. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите

посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промГи в 
предоставената информация в хода на изпълнението.
29 При изпълнението „а договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителите са длъжни да 
спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване „а околната среда 

циалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП

закоГодатепство."  3SW“ M ’ ” -  °т приложимото българско п европейско

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява всяка от дейностите по договора в срок и без 
отклонения, съгласно предложения срок и Техническата спецификация.

2 да упражнява контрол по изпълнението на този договор чрез упълномощени от него лица

Г и ч е с Г Т  М0МеНТ °Т — ° на договора относно качество н
чества, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с 
Техническата спецификация и с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да 
не извършва плащане за вложен материал или свършена работа, в случай, че е некачествена и 
не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. да задържи и/или усвои гаранцията за изпълнение или съответна част от нея при 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и/или да получи 
неустойка в размер, определен в раздел Неустойки от настоящия договор.
5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на 
обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение 
предмета на договора през времетраене на строителството.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора 
съгласно условията в договора ’

2. да уведоми за лицата, които ще осъществяват контрол по договора, както и всяка 
необходима информация и документи преди започване на изпълнението на СМР.
3. да съдейства за своевременно съставяне на документите, необходими за извършване на
плащане за завършените и качествено изпълнени дейности, подписани от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „ в присъствието „а Подизпълнителя/ите /е случай, W
и.ма такъв/та/ При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 
или част от нея не е извършена от Подизпълнителя.

и л п Т п ц З Г „ Т е На КОНСта™вен акт и предоставяте на всички необходими док^енти  от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да предприеме действия по приемането и въвеждането на обекта в 
експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството;

и ™ Г НТ п Г бГ  Д0СТЬП На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, както и да създаде на 
ЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този 

договор и изискванията на нормативните актове.

6. да изплаща уговорените възнаграждения в срок, съгласно условията в договора.
7. 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.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 13. При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
същият дължи „а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер „а 0,1 % от стойността „а 
неизпълнените видове работи по обекта за всеки ден закъснение, но те повече от 10 % от 
стойността на договора.

Чл. 14. Във всеки един от случаите от този Раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши



прихващане за вземанията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с дължимото към него възнаграждение за 
извършена дейност по договора или да пристъпи към реализация на правата си по 
предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
реализира едно от посочените си права по свой избор.

Чл. 15. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви 
иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото 
законодателство в Република България.

Чл. 16. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка и/или обезщетение за 
вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във 
финансирането по проекта.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 18. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. С изпълнението на всички задължения на страните.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. С едностранно изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за развалянето му при неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора.
6. При прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- юридическо лице.
7. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът 
да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
8. Когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 
поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз 
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане на реално извършеното от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без писмено 
предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 35 /тридесет и 
пет/ дни.
2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;
3. изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за участие в 
обществената поръчка;
4. при системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15 /петнадесет/ дневно 
писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при настъпване на съществени 
промени във финансирането на настоящия договор, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 
предотврати. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. СЪОБЩЕНИЯ.
Чл. 23. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се 
извършват в писмена форма чрез факс, ел. поща, препоръчана поща с обратна разписка или 
куриерска служба или по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ.
(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка — при изпращане по пощата;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на електронното съобщение (e-mail) -  при изпращане по електронна поща;

Чл. 24. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са:
За Възложителя:
Адрес: гр. Айтос, ул. “Цар Освободител“ № 3, тел/факс: 0558/23450, факс: 0558/ 

22133, е- mail: obshtina@aytos.bg 
За Изпълнителя:
Адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I” №81, тел: 056/836061, е- mail: 

office@bulelectrics.bg
(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата 
незабавно. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от 
датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 25. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство на Република България.

Чл. 26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения. При 
непостигане на съгласие при възникнали имуществени спорове между страните при или по 
повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се 
договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в гр. 
Айтос, съобразно правилата на родовата подсъдност.

mailto:obshtina@aytos.bg
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Чл. 27 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по 
отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на 
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 28. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 30. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 -  Техническата спецификация
2. Приложение №2 -  Техническо предложение
3. Приложение №3 - Ценовото предложение

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра -  два за
Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВАСИЛ Е
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ТОДОР ЗЛА / арАРОВ
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ПЛАМЕНА ПА ЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


