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ДОГОВОР 

№90/09.12.2014 г. 

 

Днес, 09.12.2014 г. в гр. Гоце Делчев, област Благоевград, между 

1. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, с адрес в гр.Гоце Делчев, ул.„Царица Йоанна” № 2, Ид.№ 

по БУЛСТАТ 000024745, представлявана от Владимир Кръстев Москов - кмет на община Гоце 

Делчев и Антонета Любомирова Пенкова – нач. Отдел „Счетоводство“ от една страна, наричана 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

 2. “Пешев” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Първенец, община 
Родопи, област Пловдив, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” №20, вписано в Търговския 
регистър при Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието, ЕИК  
115742567, представлявано от Свилен Николов Пешев, ЕГН ********, притежаваща 
лична карта №*******/******* година, издадена от МВР Пловдив, наричано по-долу за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, от друга страна, на основание чл. 41 от ЗОП, във 

връзка с Решение    № 1053 от 21.11.2014 на Кмета на община Гоце Делчев, за класиране на 

участниците и определяне на изпълнител от обществена поръчка за строителен надзор с предмет 

„Извършване на строителен надзор по проект „Реконструкция на улична водопроводна 

мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и 

с. Баничан“  се сключи настоящият договор за следното: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1.(1) С настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши, на свой риск, срещу възнаграждението, посочено по-долу, строителен надзор при 

изпълнение на проект  „Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на 

улична настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан“  по  Договор № 

01/321/01428 от 12.12.2013 г, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

техническата и ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложения 1, 2, и 3,  които стават 

неразделна част от настоящия договор. 

(2) Изчерпателното изброяване на обхвата на Работите се съдържа в Действащото 

законодателство и Техническите спецификации. 

 Чл.2. Договорът не може да бъде изменян и допълван, с изключение на условията по чл.43, 

ал.2 от ЗОП.  

Срок за изпълнение на Договора  

 

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на Работите по Договора е до приключване на строителството и 

издаване на доклад по чл.168 от ЗУТ, но не по-късно от 15.07.2015.  
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(2) Срок за съставяне на технически паспорт за строежа: 10 /десет/ календарни дни, считано 

от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - 

обр. 15/ 

 

(3) Срок за изработване на окончателен доклад за строежа: 10 /десет/  календарни дни, 

считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа - обр. 15/ 

 

Договорена цена и начин на плащане  

 

Чл.4.(1) Договорената цена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна 

част от Договора, е в размер на 6 440 (шест хиляди четиристотин и четиридесет лева) лева, без 

включен ДДС или 7 728 (седем хиляди седемстотин двадесет и осем лева) лева, с включен ДДС 
при условие, че Държавен фонд „Земеделие” осигури бюджет за финансиране на посочения в чл.1 

ал.1 проект в предвидения в договора за безвъзмездна финансова помощ размер.  

(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.  

(3) Тогава, когато съгласно Действащото законодателство е дължим данък върху добавената 

стойност, той се начислява.  

(4) Плащанията по Договора ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията, посочени в 

Договора, както следва: 

1. Авансовото плащане в размер до 50 % (петдесет процента) от стойността на договора на 

поръчката в рамките на предоставения финансов ресурс за авансово плащане на  Община Гоце 

Делчев от финансиращия орган – ДФ ”Земеделие” по договор № 01/321/01428 от 12.12.2013 г.   

Авансовото плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) дни след подписване на съответния 

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 

строежа и представяне на следните задължителни документи: 

- фактура за стойността на аванса; 

- копие на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия;  

2. Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане по договора се изчислява 

като се приспадне направеното авансово плащане. 

            Извършването на окончателно плащане по договор е допустимо след одобряване на 

направените разходи по проекта от Управляващия орган – ДФ „Земеделие” и в рамките (до 

размера) на одобрените от ДФЗ разходи. То се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след 

получаване на уведомителното писмо от ДФЗ за верифициране на разходите за окончателно 

плащане по проекта.  

За направените, но неодобрени от ДФ „Земеделие” разходи Община Гоце Делчев не носи 

отговорност и не дължи плащане. 

 Окончателното плащане се очаква да бъдат в срок от 5 месеца след подаването на заявка за 

окончателно плащане по проекта към ДФ „Земеделие”. 

Всички документи, свързани с плащания с Изпълнителя се подписват от Кмета на община 

Гоце Делчев или от друго лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно и трябва да 

имат печат на Изпълнителя. 

Фактурите за извършване на плащания и проформа-фактурите се изготвят на български език, 

в съответствие със Закона за счетоводството. Те следва да съдържат следната задължителна 

информация: 

Получател: Община Гоце Делчев 
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Адрес: гр.Гоце Делчев, ул.„Царица Йоанна” № 2 

БУЛСТАТ: 000024745 

ЕИК по ЗДДС: BG000024745 

Представляващ (МОЛ): Владимир Кръстев Москов 

Получил фактурата: съответното упълномощено лице 

Номер на документа, дата, място 

В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № 01/321/01428 от 12.12.2013 г. по Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., мярка 321”. 

 

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

Чл.5. (1) Разплащането на изпълнени Работи ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков 

път, по следната банкова сметка:  

Банка: Уникредит Булбанк  АД 

Офис: Пловдив,  

IBAN: BG96UNCR96601017045310  

BIC: UNCRBGSF 

 (2) Преведените, но неусвоени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ средства, както и 

натрупаните лихви, глоби и неустойки, в изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

превежда по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банкова сметка: BG71STSA93003219609911 

Банков код: STSABGSF 

Банка: “ДСК» ЕАД, Клон - гр. Гоце Делчев 

 

Определения  

 

Чл.6. За целите на Договора използваните термини и съкращения имат следното значение:  

 

1. „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” е Община Гоце Делчев;  

 

2. „Действащо законодателство” са Конституцията на Република България, международните 

договори, по които Република България е страна, законите и подзаконовите нормативни актове, в 

т.ч. еврпопейските такива, в сила към датата на изпълнение на Работите по този Договор, с 

техните съответни изменения и допълнения, както и за целите на Договора – всички задължителни 

правила, норми и нормативи в строителството, приложимите мерки, уведомления, циркулярни 

писма, нареждания, заповеди или указания, издадени от съответните органи, и всички други, 

приложими за страните по Договора задължителни изисквания на съответните органи;  

 

3. „Ден” е календарен ден;  

 

4. „Договор” е настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на сторителен надзор по проект: „Извършване на строителен надзор по 

проект„Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична 

настилка в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан“ 
;  
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5. „Договор/а за строителство” е договорът за възлагане на изпълнението на СМР на Обекта – 

предмет на строителен надзор;  

 

6. „Договор/а за финансова помощ” е Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

01/321/01428 от 12.12.2013 г. по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 

321” 
 

7. „Договорена цена” е общата цена за изпълнение на всички дейности, така както е предложена в 

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с Документацията за участие в откритата 

процедура;  

 

8. „ЗОП” е Законът за обществените поръчки, действащ към момента на приемането на 

Решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за откриване на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, с всички негови последващи изменения и допълнения, в периода на действие на 

Договора;  

 

9. „Измама” (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с 

използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, 

което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на 

Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските 

общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; 

използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били 

отпуснати.  

 

10. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, 

независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия.  

 

11. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключването на договора, което препятства или забавя изпълнението на 

Страните или каквото и да е друго събитие, което не може да бъде предвидено или ако бъде 

предвидено или е предвидимо, не може да бъде обективно предотвратено;  

 

12. „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в 

резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на 

нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, 

посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани 

непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.  

 

13. „Оферта” са всички документи, включително техническата част на офертата и ценовата 

оферта, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в Процедурата. Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от Договора;  

 

14. „Подизпълнител” е всяко физическо или юридическо лице, посочено в Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в Договора като подизпълнител за част от Работите,  

включително и законните правоприемници на това лице, но не и неговите пълномощници;  
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15. „Приемо-предавателен протокол” е протокол, който се подписва при приемане и предаване 

на документи, във връзка с изпълнението на Договора;  

 

16. „Проект/а” е инвестционният проект, във фаза „Технически/работен проект” – неразделна 

част от Договора.  

 

17. „Пълната документация по проекта” е документацията, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да представи съгласно Договора, Документацията за участие и Действащото законодателство.  

 

18. „Сертификат за окончателно плащане” е последният Сертификат за плащане, съгласно 

Договора за строителство, за удостоверяване на изпълнените и приети от Изпълнителя и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заключителни строително-монтажни работи, в който се отразяват и 

направените удръжки;  

 

19. “Системно неизпълнение” е допуснатото повече от три пъти неизпълнение на едно и също 

задължение по Договора, в рамките на 2 месеца.  

 

Тълкуване на разпоредби на Договора  

 

Чл.7.(1) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като 

при противоречие се търси действителната обща воля на страните.  

 

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други 

разпоредби или на Договора като цяло.  

 

(3) Заглавията в Договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при 

неговото тълкуване.  

 

Приложимо право  

 

Чл.8. Договорът се сключва и се подчинява на разпоредбите на българското 

законодателство. 

 

Документи и приоритет  

 

Чл.9. Следните документи поясняват и допълват Договора:  

 

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. ценова и техническа оферта;  

 

2. Документация за участие в процедурата;  

 

3. Технически спецификации;  

 

4. Инвестиционен проект във фаза „Технически/работен проект”;  

 

5. Гаранция за изпълнение на договора;  

 

Поверителност на Договора  
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Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува или разкрива Договора или 

подробности от него по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Спазване на Действащото законодателство  

 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Действащото законодателство във 

връзка с изпълнението на Работите и отстраняването на всички недостатъци по тях, в т.ч. 

изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство, 

във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., мярка 321” 

  

Проверки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Изпълнителя  

 

Чл.12. Цялата документация е на разположение за проверка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и 

от одитиращи органи, във всеки един момент.  

 

Проверки на място  

 

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свободен достъп за представители на 

управляващия орган, одитиращия орган на програмата, националните одитиращи и контролни 

органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 

палата и външни одитори, при извършването на проверки на място и/или одити. 

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури един или няколко служители с подходяща 

квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на Договора, които да присъстват при 

извършването на Проверките на място и да оказват съдействие на проверяващите лица.  

 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при Проверките на място:  

 

1. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази 

данни и/или системи, отнасящи се до Договора, в т.ч. документи относно извършени разходи, 

вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;  

 

2. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до Обекта;  

 

3. да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и 

набирането на снимков материал.  

 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 

докладите за Проверки на място.  

 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и предоставя при поискване от одити от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 

2007-2013 г., на МЗХ, на национални одитиращи власти, на Европейската комисия, на 

Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата, като осигури 
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присъствието на свой представител, както и достъп до помещения, преглед на документи и др., 

свързани с изпълнението.   

 

Информация и публичност  

 

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за 

популяризиране на факта, че Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е 

финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните 

правила за информиране и публичност, предвидени в Договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2007-2013. В този смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва 

финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, предоставен 

чрез „Програма за развитие на селските райони 2007-2012 г.” в своите доклади, в каквито и да са 

документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да 

помества логото на ЕС навсякъде, където е уместно. 

 

Нередности и измами  

 

Чл.15. (1) С подписването на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с 

дефинициите на „нередност” и „измама”, посочени в чл. 7 от Договора.  

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Изпълнителя за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно 

да възникне нередност.  

 

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по Договора, в резултат на констатирани 

нередности, същият се задължава да ги възстанови, ведно с дължимата лихва  

 

(4) Задължението по ал. 3 се прилага и по отношение на всякакви други неправомерно 

получени средства във връзка с Договора.  

 

Персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява дейността-предмет на Договора с 

ключовите експерти и другите специалисти, в областите, покриващи предмета на поръчката, 

предложени в Офертата му за участие в обществената поръчка.  

 

Чл.17.(1) За работата, действията и бездействията на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във 

връзка с изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя работа, действия и 

бездействия, както пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и пред трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 

отговорност за качеството на експертите, които предлага на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя и/или да допуска оттеглянето или замяната на 

ключовите експерти и на другите специалисти.  

 

(3) Оттегляне на ключов експерт се допуска само по сериозни здравословни причини, 

които не позволяват на експерта да продължи да работи по изпълнението на поръчката.  
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(4) В случая по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури нов ключов 

експерт с равностоен опит, умения и квалификация като оттеглилия се ключов експерт. В случаите 

на неодобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложен експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага на 

негово място друга кандидатура.  

 

(5) Оттеглянето, замяната и привличането на ключови експерти и други експерти е 

допустимо само със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

(6) При никакви обстоятелства замяната на експерти и привличането на допълнителни 

експерти (включително и спомагателен персонал) не е основание за искане и получаване на 

каквото и да е друго допълнително плащане, извън цената по чл.3.  

 

(7) По време на изпълнение на Договора и с писмено мотивирано искане, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска замяна, ако прецени, че даден член на персонала работи 

неефективно или не изпълнява задълженията си по Договора.  

 

(8) При възникнали допълнителни разходи от подмяната на член на персонала, разходите и 

отговорността се понасят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Чл.18. Всяка промяна в състава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предварителното писмено съгласие 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за нарушение на Договора, което може да доведе до 

прекратяването му.  

 

Окончателен доклад  

 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след приключване на строително-монтажните работи да 

представи окончателен доклад по чл.168, ал. 6 от ЗУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с 

изискванията на ЗУТ, подзаконовите актове по прилагането му и посоченото в техническите 

спецификации, представляващи неразделна част от настоящия договор. 

 

Технически паспорт  

 

Чл.20. Преди въвеждането на Обектите в експлоатация, по реда на ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съставя технически паспорти на строежите, в съответствие с изискванията на чл. 176а и сл. от 

ЗУТ.  

 

Застраховка  

 

Чл.21.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка по чл. 171 от 

ЗУТ за срока на Договора.  

 

(2) Ако в периода на действие на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи липса или 

невалидност на застраховката по ал. 1, той може да откаже дължимите плащания до представяне 

на доказателства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е отстранил нарушението.  

 

Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
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Чл.22.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава възнаграждението си в уговорените 

срокове, при изпълнение на условията на Договора.  

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

осъществяване на задълженията му във връзка с упражняване дейностите, предмет на Договора. 

 

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 

подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол всяка информация и/или документация, 

с която разполага, свързани с изпълнението на Договора. Документите се връщат на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на Договора.  

 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

осъществяване на задълженията му във връзка с упражняване дейностите, предмет на Договора.  

 

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение в сроковете, определени с настоящия Договор.  

 

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

 

1. да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия 

договор;  

 

2. да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за изпълнението на строителството;  

 

3. да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по три екземпляра от всички доклади по договора.  

 

Чл.27. В случаите на несъгласие с решения и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква от ДНСК задължителни указания.  

 

Гаранция за изпълнение  

 

Чл.28. (1) Преди подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява гаранция за 

изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора по чл. 3, ал. 1.  

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранцията по ал. 1 в една от следните форми:  

 

1. безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност не по-малък от 

срока на Договора. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да удължи срока на банковата гаранция. Отговорността за наличието на валидна 

банкова гаранция през целия период на действие на Договора е отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

2. парична сума, внесена по сметка на Община Гоце Делчев посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до един месец след приемане на 

Окончателния доклад по ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да 

дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.  
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(4) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако Договорът бъде 

прекратен на някое от основанията по чл. 38-44, както и при частично, забавено или некачествено 

изпълнение, констатирано по съответния ред.  

 

(5) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото 

изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд – до 

решаване на спора. 

 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми по гаранцията за изпълнение при 

дължими неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

 

Строителство  

 

Чл.29. (1) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в процеса на строителство на Обекта са 

посочените в Действащото законодателство и Техническите спецификации.  

 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие от сключения 

Договор за строителство, с цел осигуряване на възможността ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да следи за 

спазването на всички договорни задължения от страна на Строителя.  

 

Чл.30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ежемесечно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на 

строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсното обезпечаване, както и за 

допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

(2) При констатиране на нарушаване на техническите правила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава 

Указание на Строителя за отстраняване на нарушението в определен срок.  

 

(3) При забава от страна на Строителя за отстраняване на нарушението в определения от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок, последният уведомява РДНСК и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок за 

предприетите действия.  

 

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя цялата документация, изискваща се по Действащото 

законодателство, при спазване на действащите норми и стандарти в Република България за 

строежите.  

 

Достъп до документи. Съхранение на документи  

 

Чл.32.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи, намиращи се при 

него, на хартиен носител – в оригинал (когато това е допустимо) или в копие, заверено за „Вярно с 

оригинала” от лице, упълномощено да извършва такава заверка. Документите, които са само в 

електронен вид (ако има такива) задължително са придружени с електронен подпис.  

 

(2) Предаването и приемането на документи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

задължително се извършва с подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол.  
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Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подготвя, поддържа, процедира и представя 

необходимата техническа документация за нормалното провеждане на приемателен процес при 

предаване на Обекта.  

 

Непреодолима сила  

 

Чл.34.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение 

на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от 

това неизпълнение вреди.  

 

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са възникнали или е 

трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.  

 

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 

грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде 

преодоляно.  

 

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е 

длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за 

преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тази разпоредба се прилага и в 

хипотезата на невъзможност за изпълнението на договора като цяло вследствие на непреодолима 

сила.  

 

(5) При възникване на обстоятелства за непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя 

необходимите документи, съгласно действащото законодателство.  

 

(6) Ако след преустановяване въздействието на непреодолимата сила страната, която е 

поискала спирането, не възобнови изпълнението, другата страна изпраща писмено искане за 

възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 

(пет) дни. 

 

(7) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 7, страната не възобнови 

изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи 

неустойката за неизпълнение на договора, освен в случаите на чл. 306, ал. 5 от Търговския закон.  

 

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не 

може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.  

 

Известия, писма, одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

Чл.35.(1) Всички съобщения във връзка с настоящия договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните адреси 

(в т.ч. факс номера). Ако някоя от страните промени адреса си (в т. ч факс номера си), следва 

незабавно да уведоми другата за направените промени. Съобщенията се считат за връчени и в 

случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е 

уведомила в писмен вид другата страна за промяната.  

 

(2) За дата на съобщението/известието се смята:  



                

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  "Реконструкция на част от вътрешните водоснабдителни мрежи и възстановяване на 
настилките в села от община Гоце Делчев" по Договор № 01/321/01428 от 12.12.2013 г., сключен между Община Гоце Делчев и 

Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., 

мярка 321„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце 

Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз, 

Управляващия орган и правителството на Република България, представлявано от Министерство на земеделието и храните. 

 

12 

 

 

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;  

 

2. датата на пощенското клеймо или на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

 

3. датата на приемането – при изпращане по факс.  

 

(3) Документите и кореспонденцията, изпратени по електронен път се считат за обвързващи 

документи, ако са придружени с електронен подпис.  

 

(4) Когато този Договор изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да получи специално одобрение от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да упражни правомощията си след 

получаването на писменото одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

(5) Независимо от ал. 4, ако по мнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възникне спешен случай, засягащ 

безопасността на Работите или живота на човек, той може, без да освобождава Строителя от никое 

от неговите задължения или отговорности, да го инструктира да изпълни цялата работа или да 

извърши всички действия, които според мнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са необходими, за да се 

отстрани или намали рискът. Строителят следва незабавно да се съобрази с инструкциите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от липсата на одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

(6) В случаите по ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно. 

 

  

Чл. 36. Договорът се прекратява:  

 

1. с изпълнението му;  

 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.  

 

Чл.37.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.  

 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 40 (четиридесет) дневно писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във финансирането, 

извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, без 

да дължи неустойки.  

 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на 

прекратяването на Договора дейности.  

 

Чл.38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора едностранно, с едноседмично 

писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни 

дни;  

 

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;  



                

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  "Реконструкция на част от вътрешните водоснабдителни мрежи и възстановяване на 
настилките в села от община Гоце Делчев" по Договор № 01/321/01428 от 12.12.2013 г., сключен между Община Гоце Делчев и 

Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., 

мярка 321„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце 

Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз, 

Управляващия орган и правителството на Република България, представлявано от Министерство на земеделието и храните. 

 

13 

 

 

3. прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 5 (пет) работни дни и след 

отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване 

на поканата;  

 

4. системно не изпълнява задълженията си по Договора;  

 

5. не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да упражнява правата си;  

 

6. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в 

несъстоятелност или ликвидация.  

 

7. допусне настъпване на обстоятелствата по чл.167, ал. 4 от ЗУТ;  

 

8. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение 

на строежа;  

 

9. в резултат на действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са констатирани Нередности;  

 

10. изпълнява поръчката с Подизпълнител, които не е бил посочен в Офертата за участие в 

Процедурата;  

 

11. не представя информация и данни при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е застраховал 

дейността си в съответствие с чл. 171 от ЗУТ;  

 

12. допусне прекъсване на действието на застраховката по чл. 171 от ЗУТ повече от 5 дни;  

 

13. е извършил промени в екипа и/или състава си, ако това не е одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Чл.39. При прекратяване на Договора или след получаване на предизвестие за разваляне на 

Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме незабавни действия за приключване и 

отчитане на изпълненото.  

 

Чл.40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изтичане срока за изпълнението или при 

прекратяването на този Договор да върне всички документи и направени копия на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са му предоставени във връзка с изпълнението на Договора. Всички 

документи и копията им са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

НЕУСТОЙКИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  

 

Чл.41.(1) При пълно или частично неизпълнение на задължение по Договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от 

възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1.  

 

(2) При забавено изпълнение на задължение по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 

в размер на ,1 % (нула цяло и един процент) от възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1 на ден, 

до изпълнение на задължението, но не повече от 10% (десет процента). (3) При надхвърляне на 
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сумата по ал. 2 от 10% (десет процента), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 

Договора и да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение.  

 

Чл.42. При пълно неизпълнение или съответно – забавено, частично или лошо изпълнение, и 

при обстоятелства по чл. 38, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.  

 

Чл.43.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които са нанесени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със 

строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените 

Проекти.  

 

(2) Отговорността за строителния надзор е със срок не по-малкък от гаранционния срок по 

Договора за строителство, в съответствие с Действащото законодателство.  

 

Чл.44. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да отстрани недостатъците по 

изпълнението на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи дейността на трето лице. 

Разходите по отстраняването на недостатъците са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Чл.45. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по съдебен ред, ако 

тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по този раздел.  

 

Чл.46. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на 

съгласия – по съдебен ред.  

 

Чл.47. За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Действащото законодателство.  

 

Език на договора  

 

Чл.48.(1) Цялата кореспонденция между страните и текста на съставяните документи за 

изпълнение на договора, както и провежданите работни срещи, са на български език. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Община - Гоце Делчев 

Седалище: Република България 

гр.Гоце Делчев, обл.Благоевград,  ул.„Царица Йоанна” № 2 

БУЛСТАТ: 000024745 

тел. +359 751 60070, +359 888006080 

факс: +359 889848685 

e-mail: oba@gocenet.net 

Банкова сметка: BG71STSA93003219609911 

Банков код: STSABGSF 

Банка: “ДСК» ЕАД, Клон - гр. Гоце Делчев 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Пешев ЕООД 

Седалище: с.Първенец, гр.Пловдив 

mailto:oba@gocenet.net
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ул. «Св.Св.Кирил и Методий» №20 

ЕИК:115742567 

Тел: 032/621-681 

факс: 032/621-681 

e-mail: peshev.ltd@gmail.com 

Банка: Уникредит Булбанк  АД 

Офис: Пловдив,  

IBAN: BG96UNCR96601017045310  

BIC: UNCRBGSF 
 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

КМЕТ: ........................................                                                УПРАВИТЕЛ:  ...................................  

          /Владимир Москов/                                                                            /Свилен Пешев/ 

 

 

 

нач.отдел „Счетоводство“: ........................................  

                              /Антоанета Пенкова / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


