
 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  
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ДД ОО ГГ ОО ВВ ОО РР   
№ BG161PO001/1.4-09/2012/031-U-7 

№ 91/15.12.2014г. 

 

 

Днес 15.12.2014г., в гр. Гоце Делчев, между 

 

Община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, пк. 2900, 

БУЛСТАТ 000024745, представлявана от Владимир Москов  – кмет на община Гоце 

Делчев,  и Антоанета Любомирова Пенкова-нач.отдел „Счетоводство“ - от една страна, 

наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, 

           и 

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, със седалище 

и адрес на управление гр.София, район Слатина, п.код 1113, жк Гео Милев, ул.Галилео 

Галилей №20, вх.А, ет.1, ап.2, вписано в регистър БУЛСТАТ с номер 176440206, 

представлявано от Григор Георгиев Перчиклийски – управител с ЕГН ********, със 

съдружници „ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО”ООД  със седалище и адрес на управление 

гр.София, район Слатина, п.код 1113, жк Гео Милев, ул.Галилео Галилей №20, вх.А, ет.1, 

ап.2, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175385689 и 

ЕТ”САПОГЕМ-СНЕЖАНКА ПЕРЧЕКЛИЙСКА” със седалище и адрес на управление 

гр.Благоевград, ул.”Трети март” №43, ет.2, ап.4,  вписано в търговския регистър при 

Агенцията по вписванията с ЕИК 101647721, наричано по-долу за краткост “Изпълнител”, 

от друга страна, представлявано от Григор Перчиклийски-управител, наричано по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

се сключи настоящия договор: 

 

 

ІІ..  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА..  

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 

„Упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на строителни и 

монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, 

финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.  

 

1.2. В предмета на поръчката се включва упражняване на авторски надзор при изпълнение 

на следните строежи (основни обекти по проекта): 

1.2.1. Реконструкция на парк „Панорама“, гр. Гоце Делчев – IIIта категория строеж 

1.2.2. Реконструкция на междублоково пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, гр. 

Гоце Делчев - IVта категория строеж 

1.2.3. Реконструкция на зелени площи на ул. „Сливница“, гр. Гоце Делчев- IVта 

категория строеж 
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1.2.4. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гоце Делчев, 

обхващаща: Улица “Сливница”: от195-от196-от203-от-204-от361; Улица “Александър 

Стамболийски”: ОТ362-ОТ-361-ОТ360-ОТ359; Улица “Димо Хаджидимов”: ОТ360-

ОТ431-ОТ430-ОТ432-ОТ1102; Улица “Добруджа”: ОТ427-ОТ431; Улица “Охрид”: ОТ428-

ОТ429-ОТ430; ул."Петър Сарафов" ОТ1102-ОТ1100-ОТ1099-ОТ1094-ОТ1091-ОТ1084, 

ул."Скопие" ОТ404-ОТ1097-ОТ1098-ОТ1099-ОТ642, ул."Кирил и Методий" ОТ644-

ОТ1094-ОТ1095-ОТ1096-ОТ403-подход за Болница, ул."Цар Самуил" ОТ645-ОТ1091-

ОТ1090-ОТ1077, ул."Одрин" ОТ1076-ОТ1090-ОТ1096-ОТ1098, ул."Даме Груев" ОТ360-

ОТ216-ОТ215-ОТ200, ул."Стою Льондев" ОТ359-ОТ358-ОТ217-ОТ218, ул."Беласица" 

ОТ217-ОТ215-ОТ216-ОТ214-ОТ204-ОТ205, ул."Шар планина" ОТ198/ОТ199-

ОТ197ОТ/201-ОТ196/ОТ203, ул."Завоя на Черна" ОТ214-ОТ201-ОТ197-ОТ192-ОТ179, 

ул."Енос" ОТ193-ОТ192-ОТ191, ул."Мидия" ОТ181-ОТ179-ОТ120, ул."Стефан Веркович" 

ОТ118-ОТ119-ОТ114-ОТ115-ОТ116-ОТ117, ул. "Щип" ОТ195-ОТ208, ул."Щип" ОТ114-

ОТ113-ОТ211, ул."Спаса Фурнаджиева" ОТ111-ОТ112-ОТ113, ул."Струга" ОТ195-ОТ194-

ОТ193-ОТ118-ОТ120 - IVта категория строеж. 

1.3. В предмета на договора се включват и опции за упражняване на авторски надзор при 

изпълнение на строителни и монтажни работи на един или повече от  следните строежи 

(допълнителни обекти по проекта): 

1.3.1 Участъци от улица "Мидия" ОТ120-ОТ121-ОТ122-ОТ123-ОТ124-ОТ125-ОТ126 – 

рехабилитация” и улица "Струга" ОТ120-OT178-ОТ176-ОТ177-ОТ165-ОТ164-

ОТ131-рехабилитация” (Допълнителен обект 1); 

1.3.2. Участъци от улица "Завоя на Черна" ОТ179-ОТ175-ОТ174-ОТ169 - 

рехабилитация”, улица „Стражин" ОТ122-ОТ128-ОТ129-ОТ130 - рехабилитация” и 

улица "Страцин" ОТ126-ОТ52-ОТ51-ОТ50-ОТ49-ОТ48 – рехабилитация” 

(Допълнителен обект 2); 

1.3.3. Участъци от улица "Лозенград" ОТ172-ОТ174-ОТ175-ОТ176 – рехабилитация” и 

улица "Бабуна" ОТ163/ОТ166-ОТ164/ОТ165-ОТ129/ОТ128-ОТ50/ОТ52 – 

рехабилитация (Допълнителен обект 3). 

1.4 Право за упражняване на авторски надзор по този договор имат само следните 

архитекти, проектанти и автори или упълномощени от тях лица: 

№ Име, презиме, 

фамилия 

Проектна част Обект/Позобект 

1 Григор Георгиев 

Перчиклийски 

„Ландшафтна 

архитектура 

(Паркоустройство 

и 

благоустройство) 

Реконструкция на парк „Панорама“, гр. 

Гоце Делчев 

Реконструкция на междублоково 

пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, 

гр. Гоце Делчев  

Реконструкция на зелени площи на ул. 

„Сливница“, гр. Гоце Делчев 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Гоце Делчев 

2 Владислав Танев 

Страхилов 

„Пътно 

строителство“ 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Гоце Делчев 

3 Красимир Кирилов 

Точев 

„Конструкции“ Реконструкция на парк „Панорама“, гр. 

Гоце Делчев 

 

4 Георги Иванов „Геодезия“ Реконструкция на парк „Панорама“, гр. 
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Георгиев Гоце Делчев 

Реконструкция на междублоково 

пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, 

гр. Гоце Делчев  

Реконструкция на зелени площи на ул. 

„Сливница“, гр. Гоце Делчев 

5 Ивайло Иларионав 

Маринов 

„Електротехничес

ка“ 

Реконструкция на парк „Панорама“, гр. 

Гоце Делчев 

Реконструкция на междублоково 

пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, 

гр. Гоце Делчев  

Реконструкция на зелени площи на ул. 

„Сливница“, гр. Гоце Делчев 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Гоце Делчев 

6 Илия Стефанов 

Цветичев 

„ВиК“ Реконструкция на парк „Панорама“, гр. 

Гоце Делчев 

7 Стефан Генчев 

Марков 

„ПБЗ“ и „ПБ“ Реконструкция на парк „Панорама“, гр. 

Гоце Делчев 

Реконструкция на междублоково 

пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, 

гр. Гоце Делчев  

Реконструкция на зелени площи на ул. 

„Сливница“, гр. Гоце Делчев 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Гоце Делчев 

8 Елица Маринова 

Иванова 

„ПБ“ Реконструкция на парк „Панорама“, гр. 

Гоце Делчев 

Реконструкция на междублоково 

пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, 

гр. Гоце Делчев  

Реконструкция на зелени площи на ул. 

„Сливница“, гр. Гоце Делчев 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Гоце Делчев 

9 Малина Маркова „ПБ“ Реконструкция на парк „Панорама“, гр. 

Гоце Делчев 

Реконструкция на междублоково 

пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, 

гр. Гоце Делчев  

Реконструкция на зелени площи на ул. 

„Сливница“, гр. Гоце Делчев 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Гоце Делчев 

 

IIII..  ССРРООКК  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА..  

 2.1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е до приемане на всички 

строежи и получаване на разрешение за ползването, съответно удостоверение за 

въвеждане в експлоатацията им, но не по-късно от 20.05.2015г. 
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 2.2. Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор от датата на 

подписване на Протокол обр. 2, съответно образец 2а, за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт 

обр. 15 (без забележки). 

  

ІІIIІІ..  ЦЦЕЕННАА..  

 3.1. Единичната часова цена за упражняване на авторски надзор по време на 

строителството е в размер на 50 лв./ч.ч. (петдесет лева на човекочас) без ДДС . В размера 

на часовата цена се включва пълната стойност на услугата, в т.ч. авторски хонорар, пътни, 

дневни, квартирни и др. разходи. 

 3.2. Общата стойност на авторския надзор по т.1.2 не може да надвишава 23 000 лв. 

без ДДС. 

 3.3. Общата стойност на опциите не може да надвишава 7 200 лв. без ДДС, 

формирана както следва: 

 3.3.1. общата стойност на авторския надзор на строежа по т. 1.3.1 не може да 

надвишава 2500 лв. без ДДС; 

 3.3.2. общата стойност на авторския надзор на строежа по т. 1.3.2  не може да 

надвишава 2500 лв. без ДДС; 

 3.3.3. общата стойност на авторския надзор на строежа по т. 1.3.3  не може да 

надвишава 2200 лв. без ДДС; 

 

ІІVV..  ННААЧЧИИНН  ННАА  ППЛЛААЩЩААННЕЕ..  

 4.1. Разплащането на авторския надзор се извършва на 100 % на база единична 

часова цена и вложено време в срок до 30  (тридесет) дни, от представяне на следните 

документи: 

- план-сметка за отчитане разходите за упражняване на авторски надзор; 

- акт за заплащане на авторски надзор; 

- оригинална данъчна фактура за дължимата сума; 

 4.2. В цената по договора не е включен ДДС, който се начислява допълнително и 

се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на плащанията по договора. 

4.3. Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на 

представена оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени документи за 

упражнен строителен надзор. В описателната част на фактурата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

задължително включва текста „Раходът е по договор за безвъзмездна помощ №  

BG161PO001/1.4-09/2012/031 по ОПРР”. 

4.4. Преведените средства от Община Гоце Делчев, но неусвоени от Изпълнителя, 

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

подлежат на възстановяване по банкова сметка на възложителя, както следва: 

Банка:„БАНКА ДСК” ЕАД – клон Гоце Делчев, IBAN:  BG98STSA93003219609910, 

BIC:STSABGSF.  

 

 

VV..  ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ..  

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1.1. Да изпълни всичко, свързано с предмета на Договора качествено, в 

уговорените срокове и при спазване на всички други условия на Договора; 

5.1.2. Да предоставя исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 

изпълнението на Договора; 

5.1.3. Да дава възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на 

предмета на Договора; 



 

Този документ е създаден в рамките на Договор BG161PO001/1.4-09/2012/031 „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“,  който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце 

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

Управляващия орган.  

5

 

5.1.4. Да упражнява в съответствие с чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторски надзор по време 

на строителството с конкретните проектанти, изготвили одобрения инвестиционен проект; 

5.1.5. Да посещава строежите след писмено поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 

от строителя на обекта, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на датата посочена в 

писменото поискване; 

5.1.6. Да участва при съставянето на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и 

за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

5.1.7. Да отстрани за своя сметка всички скрити пропуски и грешки на 

разработения от него инвестиционен проект, установени в хода на изпълнение на 

строително – монтажните работи на строежа; 

5.1.8. Да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл.175, ал. 2 

от ЗУТ. На заверка подлежат поне 4 (четири) пълни комплекта екзекутивна документация 

за строежа; 

5.1.9. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за установени възникнали 

проблеми по време на посещенията на строежа; 

5.1.10. Да е застрахован, включително и всеки един от проектантите, изготвили 

съответните части на инвестиционния проект, чрез които ще се извършва авторския 

надзор, в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, 

причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията 

му; 

5.1.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на 

мерките за информация и публичност, определени в указанията на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. 

5.1.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предприеме всички необходими стъпки за 

популяризиране на факта, че Европейският фонд за региаонално развитие е финансирал 

или съфинансирал проекта. Тази мерки следва да са съобразени със съответните правила 

за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и 9 от Регламент на комисията 

1828/2006 и приложение № 1 към него. 

5.1.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително посочва финансовия принос на 

Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. в своите доклади, свързани с изпълнението на 

проекта, както и при всякакви контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и 

логото на Оперативна програма „Регионално развитие”.  

5.1.14. Всяка публикация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в каквато и да е било форма и в 

каквото и да е средство за масова информация, в това число и Интернет, трябва да 

съдържа заявлението: „Този документ е създаден в рамките на проект  “Зелена и 

достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013г.". Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и  от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от (наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

5.1.15. Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или 

семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че проектът е получил 
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финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. 

5.1.16. Изискванията на ОПРР за публичност и визуализация са налични на адрес: 

http://www.bgregio.eu/. 

5.1.17.  При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган 

на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, 

Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и 

да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на 

възложените дейности. 

5.1.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 

съдържащи се в докладите от проверки на място. 

5.1.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Бенефициента - Възложител за 

възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното 

решаване. 

5.1.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази всички доказателства свързани с 

изпълнение на предмета на договора за целите на последващ мониторинг, както и се 

задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от Управляващия орган, 

Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия всички 

документи, свързани с изпълнението на настоящия договор за срок не по-малко от три 

години след приключването на Оперативната програма, т.е. поне до 31 август 2020 г. в 

съответствие с чл.89 (3) от Регламент на Съвета №.1083/2006г. Този срок се прекъсва в 

случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на 

Европейската Комисия. 

5.1.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури осъществяването на авторския 

надзор от страна на всеки конкретен проектант, изготвил съответната част на 

инвестиционния проект. 

5.1.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури заместник на проектант по т.1.4, 

който не е в състояние да упражни авторски надзор върху изготвената от него проектна 

част от инвестиционния проект, след представяне на изрична писмена декларация за отказ 

в оригинал от съответния проектант и при спазване на изискванията на ЗУТ. Предложения 

проектант следва да има същата или по-висока професионална квалификация и опит от 

титулярния проектант.  

 

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

5.2.1. Да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при 

условията на договора; 

5.2.2. Да упражнява правата си в рамките на пълномощията си съгласно договора и 

всички действащи в Република България нормативни документи. 

 

VVІІ..  ППРРААВВАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯ  ННАА  ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯ..  

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

6.1.1. Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, без да 

пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6.1.2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на 

предмета на договора; 

6.1.3. Да определя броя на посещенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строежа и времето 

на извършването им. 

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

http://www.bgregio.eu/
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6.2.1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята 

компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя 

своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, 

след предварително искане за това от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6.2.2. Да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до строителната площадка 

по всяко време за упражняване на функциите му; 

6.2.3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, 

по реда и при условията на договора;  

6.2.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планирани посещения на строежа не по – 

късно от 3 /три/ календарни дни преди определената за посещение дата. 

 

VVIIII..  ООППЦЦИИИИ..  

7.1. В предмета на поръчката се включват и опции, съставляващи едностранно 

право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да поиска изпълнението на допълнителен обем от услугата 

авторски надзор, който се състои от упражняване на авторски надзор при строителството 

на един или повече от обектите по т.1.3. 

7.2. Упражняването на опциите ще се осъществява при следните условия: 

7.2.1.Писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя, че е възложено 

изпълнение на строителни и монтажни работи на съответния строеж; 

7.2.1.Максималната обща стойност и единичната часова цена за упражняване на 

авторски надзор по време на строежите, включени в обхвата на опциите, са в размерите, 

определени в т.3.1 и т.3.3 от настоящия договор; 

7.2.3.Сроковете за упражняване на авторския надзор за съответния допълнителен 

обект се посочват в писменото уведомление на Възложителя, като тези срокове не могат 

да надвишават срока за изпълнение на Проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце 

Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.. 

 

VVIIIIII..  ССААННККЦЦИИИИ..  

8.1. При забава в изпълнението на задълженията в срока по т.5.1.5. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50 /петдесет/ левa, 

без ДДС за всеки просрочен ден на неявяване. 

8.2. Начислените неустойки се удържат от последващо плащане, а в случай че няма 

такова или сумата е недостатъчна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да преведе съответната сума 

по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 /три/ работни дни след представяне 

на оригинална фактура. 

8.3. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на непреведената в срок сума 

за всеки просрочен ден. 

8.4. Неустойки и обезщетения по този Раздел не се дължат, когато неизпълнението 

е станало в резултат на форсмажорни обстоятелства. 

  

ІІХХ..  ППРРЕЕККРРААТТЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА..  

9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 

9.1.1. по взаимно съгласие на страните; 

9.1.2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

9.1.3. при виновно неизпълнение на задължения по договора при условията на 

Закона за задълженията и договорите. 
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9.2. Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не 

изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за 

изпълнение на съответното задължение. 

9.3. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени 

промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не 

отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по т.3.1-

3.3 въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора. 

 

XX..  ННЕЕППРРЕЕООДДООЛЛИИММАА  ССИИЛЛАА.. 
10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по 

договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако 

страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима 

сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора. 

10.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в 

срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено 

другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез 

куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на 

другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган 

(Търговска палата). При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 

това вреди. 

10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се 

удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. 

10.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 

интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до 

другата страна. 

 

XXII..  ННЕЕРРЕЕДДННООССТТИИ..  

11.1. С подписването на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с 

дефиницията на „нередност”, а именно: „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на 

правото на Общността, по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2988/95 от 18 

декември 1995 г. за закрилата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 

312, 23/12/1995). 

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

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

възможно да възникне нередност.  

11.3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по Договора, в резултат на 

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

лихва 

11.3. Задължението по т.11.3 се прилага и по отношение на всякакви  други 

неправомерно получени средства във връзка с Договора. 

 

XXIIII..  ППООДДССЪЪДДННООССТТ..  

 

12.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 
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отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат 

чрез договаряне помежду си. 

12.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 

договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния 

съгласно българското законодателство съд. 

 

ХХIIІІІІ..  ООББЩЩИИ  РРААЗЗППООРРЕЕДДББИИ..  

 

13.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се 

извършват в писмена форма чрез факс, електронна поща, препоръчана поща с обратна 

разписка или куриерска служба. Когато някоя от страните по договора предостави на 

другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при 

несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се 

считат записите на хартиения носител. 

13.2. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по 

договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна. 

13.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни. 

13.4. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите 

разпоредби на българското гражданско законодателство. 

13.5. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни 

екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛ::            ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛ:: 

 

............/подпис/.................       ........../подпис/.........................  

 

ВВллааддииммиирр  ММооссккоовв--            ГГррииггоорр  ППееррччииккллииййссккии--  

ккммеетт  ннаа  ооббщщииннаа  ГГооццее  ДДееллччеевв          ППррееддссттааввлляявваащщ    

                ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 

 „ЗЕЛЕН И ДОСТЪПЕН ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“  

  

............/подпис/.................   

Антоанета Пенкова 

Началник отдел „Счетоводство“                  

  

 

  

 


