
       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

 

ДОГОВОР 

 

№ 80 

 

   

  Днес 18.09.2015 г., в град Гоце Делчев между: 

 

1. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БУЛСТАТ 000024745, със седалище и адрес на 

управление: 2900 гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, представлявана от Владимир 

Кръстев Москов – кмет на общината и Антоанета Любомирова Пенкова – началник отдел 

“Счетоводство”, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

  и 

2.  ААРРЕЕНН  ЕЕООООДД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

175306558, със седалище и адрес на управление, област София, община Столична, 

гр. София 1632, район Овча купел, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ 2, бл.19 вх.А, ет.8, ап.28, 

представлявано от Цветомир Данчев Тошев в качеството му на управител, наричано по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 74 от Закона за обществените поръчки, въз основа на проведена 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение № 384/ 23.04.2015 

г. на Кмета на Община Гоце Делчев, и на основание влязло в сила Решение на Възложителя за 

определяне на изпълнител на обществената поръчка - Заповед № 551/ 16.07.2015 г. на Кмета 

на Община Гоце Делчев, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга с 

предмет: “Проектантски  услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност 

(финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) за сградите на 

ОДЗ "Пролет" в село Мусомище, ОУ "Иван Вазов" в село Буково и  ЦДГ № 6 "Слънце" в град 

Гоце Делчев”, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/6 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата, така, както е описана в и съгласно 

условията на Техническата спецификация, Пълното описание на предмета на поръчката на 

Възложителя, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна 

част от Договора и така, както е посочено в Договора, и при спазване на разпоредбите на 

Действащото законодателство.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и 

приложимостта на изработения от него проект. 

 (4) Разработване на инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ във фаза Работен проект 

съгласно изискванията на Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ) за проект, прилагащ 

мерки за енергийна ефективност, който ще кандидатства  за финансиране от Национален 

Доверителен Еко Фонд. Проекта се изготвя по правилата за финансиране на НДЕФ и 

Министерство на околната среда и водите. 

(5) Инвестиционият проект се разработва еднофазно във фаза Работен Проект (РП) при 

следните усовия: 

1) Разработва се по следните проектни части за издаване на разрешително за строеж: 

1.1.1.1. Част Архитектурна 
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1.1.1.2. Част ОВК 

1.1.1.3. Част ЕЕ  

1.1.1.4. Част Конструктивна (конструктивно становище) 

1.1.1.5. Част Пожарна безопасност 

1.1.1.6. Част Безопасност и здраве 

1.1.1.7. Оценка за съответствие на част ЕЕ от лицензирана фирма 

1.1.1.8. Оценка за съответствие на част Конструктивна от лицензиран 

технически контрол. 

2) Обхваща всички предвидени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в актуалния доклад от 

детайлно обследване за енергийна ефективност, който се счита за задание за 

проектиране; 

3) Съдържа детайлни количествени сметки за демонтаж, доставка и монтаж по 

проектните части, за които е приложимо (архитектурна, отопление вентилация и 

климатизация). 

4) Включва архитектурно заснемане и изчертаване на сградата; 

5) Включва заснемане на засегнатите с проекта инсталации; 

6) Проектните части са съгласувани помежду си и със заданието за проектиране; 

7) Всички технически решения, обхватът и съдържанието на проектните части 

отговарят на всички законови и нормативни изисквания на действащото към 

момента на предаване законодателство в Р.България, както и на специфичните 

изисквания към проектната документация на НДЕФ; 

8) Изпълнителят се задължава да съгласува проектните разработки с останалите 

участници в проекта за финансиране – Консултант и Одитор, за да се осигури 

съгласуваност между отделните разработки с цел осигуряване на финансиране по 

правилата на НДЕФ. 

 (6) Изпълнителят представя на Възложителя проектната документация в 4 (четири) 

оригинални екземпляра и 1 (един) електронен носител (CD). 

(7) Проектните разработки по фази се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Приемо-предавателен 

протокол.  

 

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1). Цената на настоящия договор, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от настоящия договор е разпределена както следва: 

  1. цена за дейностите по проектиране: 42 000 лева (четиридесет и две хиляди) без 

ДДС или 50 400 лева (петдесет хиляди и четиристотин) с ДДС; 

  2. цена за упражняване на авторски надзор: 10 лв./час без ДДС. 

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите по този договор, съгласно приложенията на 

същия и включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото 

възнаграждение за изпълнение на този договор. 

(5) Цената по договора се заплаща както следва: 

 първо плащане в размер на 30% от цената по чл.2., ал.1, т.1 от договора в срок до 30 

(тридесет) календарни дни от представянето на двустранноподписан приемо-

предавателен протокол от архитектурното заснемане и представяне на оригинална 

фактура; 

 второ плащане в размер на 60% от цената по чл.2., ал.1, т.1 от договора в срок до 30 

(тридесет) календарни дни от подписване без забележки на приемо-предавателен 

протокол за приемане на работните проекти по всички части и представяне на 

оригинална фактура. 

 трето плащане в размер на 10% от цената по чл.2., ал.1, т.1 от договора в срок до 30 

(тридесет) календарни дни от получаването на Разрешение за строеж и представяне 

на оригинална фактура. 
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 Цената за дейностите по упражняване на авторски надзор са заплаща в размер, 

съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от 

подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите по 

упражняване на авторски надзор и представяне на оригинална фактура. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, изчислено на 

база вложено време съгласно часовата ставка в размер (съгласно ценовата оферта на 

Изпълнителя) на 10 лв./час (десет лева/ час) без включен  ДДС.  

 

Максималната стойност за упражняване на авторски надзор е до 1 500,00 (хиляда и 

петстотин) лева без ДДС. Стойността на възнаграждението не подлежи на промяна. В цената 

са включени всички възможни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на авторския 

надзор. 

(6) Възложителят не дължи и съответно не извършва допълнително заплащане за проучвания 

и дейности, които участникът не е посочил изрично в ценовото си предложение, но са 

задължителни съгласно действащото законодателство към момента на подаване на офертата. 

(7) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

  Банка: БАНКА ДСК   _____________________ 

  IBAN: BG16 STSA 9300 0022 1799 19     ______________________ 

  BIC код: STSABGSF  ______________________ 

  Титуляр на сметката: Цветомир Данчев Тошев ______________________ 

 

(8) В случай на промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да 

уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.3. (1) Срокът за дейностите по проектиране е съгласно Техническото предложение на 

Изпълнителя и е 78 (седемдесет и осем) работни дни, считано от датата на подписване на 

договора до подписване без забележки на приемо-предавателен протокол за приемане на 

работните проекти по всички части.  

(2) Срокът за извършване на авторския надзор започва да тече от получаването от 

Изпълнителя на покана, изпратена от Възложителя и завършва с въвеждане на обекта в 

експлоатация. Срокът на действие за упражняването на авторски надзор не тече през периоди, 

когато строителството на обекта е спряно по надлежния ред. 

(3) Дейностите по проектирането ще се изпълняват в съответствие Графика за изпълнение от 

Техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора. 

(3) В срока по ал.1 се включва и изпълнението на задължението на Изпълнителя по съгласуване и 

одобрение с компетентните органи и инстанции на изготвените документи, както и издаване на 

необходимите разрешителни. 

(4) Срокът за изпълнение по ал. 1 спира да тече при забавяне на произнасянето на компетентните 

органи в нормативно определените срокове за съгласуване и одобрение на изготвените документи. 

Чл.4.(1) Изпълнението на настоящия договор се документира с двустранно подписан 

приемателно-предавателен протокол за предаване на завършените работи, подписан от 

надлежно упълномощени от Изпълнителя и от Възложителя лица.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл .5. Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

5.1. Да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор в сроковете и при 

условията на същия. 

5.2.  При поискване да получава информация за хода на изпълнението по договора. 

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да проверява изпълнението на договорените 

проектни работи, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5.4. Да приеме или откаже да приеме изпълнението при констатирани недостатъци и 
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пропуски в рамките на предмета на договора, като даде срок за отстраняването им. 

5.5. Да изисква промени, в рамките на заданието за проектиране. Промените не могат  да 

бъдат в противоречие с действащите нормативни актове. При изискване на промени, 

изменящи заданието за проектиране и/или предхождащата одобрена фаза, се дължи 

допълнителен хонорар, който се определя от страните с допълнително споразумение. 

5.6. Да изисква допълване и/или коригиране на проектните разработки - без заплащане на 

допълнителен хонорар, в случай, че бъдат върнати от одобряващите или съгласуващите 

органи, в съответствие с техните протоколи.  Искането  за това се прави писмено, а  

сроковете за  изпълнение се уточняват  от страните в зависимост от обема на работата. 

Чл.6. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

5.1. Да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при условията 

и сроковете на настоящия договор; 

5.2. Внася приетите проектните разработки за одобряване в одобряващите и съгласуващите 

органи не по-късно от 10 (десет) работни дни от предоставянето им от Изпълнителя. 

5.3. Да откаже подписването на протокола по чл. 4, ал. 1, ако изпълнението не съответства на 

договореното. 

5.4. Да предостави на Изпълнителя всички изходни данни, необходими за разработването на 

проектите.   

5.5. Приема проектните разработки и не по-късно от 10 /десет/ дни представя писмено 

своите възражения за допълването и/или коригирането им. Липсата на такива  възражения 

означава приемане на проекта. 

5.6. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя допълнителни данни, 

необходимостта от които е възникнала в процеса на работа, в срок до 15 дни от поискването 

им. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл 7. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

7.1. Да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на настоящия 

договор, ако качествено и в срок изпълни задълженията си по него. 

7. 2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и сроковете на 

настоящия договор. 

7.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на 

работата по договора. 

7.4. Изпълнителят е титуляр на авторското право върху проектната разработка, съгласно 

ЗАПСП. 

7.5. Да изисква допълнителни данни и документи, в случай, че в процеса на проектиране се 

появи нужда от тях. 

Чл .8. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

8.1. Да изпълни дейностите по договора съобразно описанието, съдържащо се в 

Техническата спецификация и Пълното описание на предмета на поръчката, предоставената 

от негова страна оферта, и с оглед на заложените в нея параметри; 

8.2. Изпълнението на поръчката се осъществява съгласно всички приложими стандарти и 

норми, закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението 

предмета на поръчката.  

8.3. Да осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да провежда контрол при изготвяне на 

проекта; 

8.4. Да докладва и защитава проектните решения при оценка на съответствието по реда на 

чл. 142, ал. 6 от ЗУТ и при тяхното преглеждане и одобряване от контролните органи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и специализираните съгласуващи органи; 

8.5. Да отстранява за своя сметка допуснатите грешки и направени пропуски; 

8.6. Да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за изпълнение на 

поръчката поради причини, които не могат да се вменят във вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при възникнали обстоятелства, които правят безпредметно 

изпълнението на поръчката. 
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8.7. изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно и 

съобразно принципите на професионалната етика. 

8.8. Да изпълнява дейностите, предмет на настоящия договор при стриктно спазване на 

предложената от него и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта. Да изработва проектната 

разработка професионално, качествено, в съответствие със заданието за проектиране и 

извършените съгласувания с Възложителя, както и с  действащите нормативни актове, 

одобрената предшестваща фаза  и  в срокове съгласно настоящия договор. 

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите 

свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение 

или допълнение към същия. 

8.10. Осигурява отстраняването  на всички непълноти и грешки в проектните разработки във 

възможно най-кратки договорени с Възложителя срокове без допълнително заплащане.   

8.11. Да упражни авторски надзор, след получаване на покана от Възложителя, да участва в 

приемателни комисии и извършва проектантска помощ по обекта по време на изпълнение на 

СМР 

 

VІ. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.9. (1) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % на ден, 

върху стойността на договора, но не повече от 25 % от стойността на договора. 

Чл.10 При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 9, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от  стойността на този договор, определена при 

сключването му. 

Чл.11. Страните се освобождават от изпълнението на задълженията си, ако невъзможността се 

дължи на препятствие извън техния контрол, включително настъпване на обстоятелства, 

които страните не са знаелии и не са могли да предвидят при сключването на договора. 

Чл.12. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната 

страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и 

подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото 

дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение. 

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата 

лихва за периода на просрочието.  

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя документ за гаранция за 

изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното, в една от следните 

форми: 

- Депозит на парична сума в лева в размер на 3% от общата стойност по чл. 2, ал. 1 от 

настоящия договор по следната банкова сметка на Община Гоце Делчев: 

         Набирателна сметка на Община Гоце Делчев: 

         „Банка ДСК“ ЕАД, клон  гр. Гоце Делчев 

         BIC код STSABGSF 

         IBAN BG94 STSA 9300 33 19 60 9901 

или  

- банкова гаранция за сума в лева в размер на 3% от стойността по чл. 2, ал. 1 от настоящия 

договор със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след получаване на Разрешение 

за строеж. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои 

изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да 

съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено 

искане от Община Гоце Делчев, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от 
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задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него. 

(2) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за изпълнение на 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема действия за нейното удължаване в срок, необходим 

за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на разваляне на 

договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) 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. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои части от гаранцията за изпълнение при установени 

дължими неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 

периода, през който средствата са престояли законно при него. 

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 5 работни дни след изтичане на 30 

(тридесет) дни след получаване на Разрешение за строеж и постъпило писмено искане от 

Изпълнителя. 

 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 15. (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) Предходната алинея, не се прилага за права или задължения на страните, които е 

трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, 

които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да 

предвидят или предотвратят. 

(4) 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 тя е могла да бъде 

преодоляна. 

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

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

за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 

сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 

практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 

изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 

известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на 

непреодолимата сила.  

(7) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като  

непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в 5 (пет) дневен срок 

писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на 

договора. 

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.6, не даде 

известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие 

уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата 

страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, 

който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни. 

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала 

известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 

прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора. 

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 

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

 

IХ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.16. (1) Извън случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила и поради 
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обстоятелствата, предвидени в чл. 3, ал. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по 

договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го уведоми да спре 

изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за 

спирането и периода, за който се спира дейността. 

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат. 

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане на 

договорената работа, съгласно предвидените в настоящия договор изисквания. 

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за изпълнение. 

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено 

писмено. 

(4) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност 

за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която 

твърди, че такава невъзможност е налице. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено 

и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по 

договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност 

с двустранен протокол. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали едностранно договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни; 

 

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 18 (1) Страните по настоящия договор нямат право да го изменят и допълват, освен по 

изключение, в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки. 

(2) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при 

противоречие се търси действителната обща воля на страните. 

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

разпоредби или на Договора като цяло. 

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. 

Чл. 20. 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, а при 

непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 21. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 

настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от  

упълномощените лица. 

(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 или телекс; 

4. датата на получаване на електронно потвърждение за получаване на изпратено по 

електронен път известие или 24 часа след датата на изпращане на електронното известие – 

при изпращане по електронен път. 

Чл. 22. Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която 

е получила ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на 

трети лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на проекта. 

Чл. 23. За всички спорни случаи, изискващи експертни становища за решаване на 

професионални въпроси и/или съставяне на двустранни протоколи, всяка от страните може 
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да посочи като независим експерт по един член на АК при КАБ или БСК, които съвместно 

да изяснят становищата на страните и подпомогнат за разрешаване на спора. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра- три за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Приложения, неразделна част от настоящия договор: 

Приложение № 1 – Пълно описание на предмета на поръчката; 

Приложение № 2 – Техническа спецификация; 

Приложение № 3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката от офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА                                                         АРЕН ЕООД 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ                                       УПРАВИТЕЛ: Цветомир Тошев                       

ВЛАДИМИР МОСКОВ                                                                        

                                                                                                                        

                                               

(подпис и печат)                                                                  (подпис и печат) 

 

 

НАЧАЛНИК                                                                                     

ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“    

АНТОАНЕТА ПЕНКОВА 

 

(подпис) 

 

 


