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ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГА 

Днес ……………2014 г. в град Велико Търново, на основание проведена 
открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с 
адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България”  №2, с БУЛСТАТ: 
000133634, представлявана от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, 
от една страна, 

и 

2. .................................................................., ЕИК …………………………, 
наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес:  град 
………………………………., ул. 
“………...............................................................………………” №……….., 
представлявано ……………................................................................……., от 
друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

І. ПРЕДМЕТ 
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
обществена поръчка с предмет: Предоставяне на техническа помощ за управлението 
на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново", съгласно приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащото в Република България 
законодателство. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави услугите, свързани с организиране, 
документиране, изпълнение, контрол, приемане и отчитане на дейностите, 
попадащи в обхвата на проекта във всички етапи от реализацията му - 
предмет на настоящия договор, на свой риск и със свои ресурси, в обхват, 
подробно описан в Техническите спецификации - Том VI от Документацията 
за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. По 
неуредените в документацията въпроси, както и по въпросите, по които 



документацията предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и 
конкретизация, се прилагат условията, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.2  Създаденото в изпълнение на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 
и авторските права върху него, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.3 (1) Съгласно чл. 5, ал.1 от договор  за безвъзмездна финансова помощ DIR – 

5112122-C013 от дата 15.01.2014г.  с МОСВ  всички дейности, включени в 
одобреното за финансиране проектно предложение трябва да бъдат 
изпълнени за срок от 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на 
ДБФП, т.е до 15.07.2015г. 

 (2)  Датата 15.07.2015г. е прогнозна, определена на база прогнозен график за 
реализиране на дейностите по проекта и чл. 5, ал.1 от договор за 
безвъзмездна финансова помощ DIR – 5112122-C013 от дата 15.01.2014г.  с 
МОСВ. Същата е възможно да бъде актуализирана при възникване на 
обстоятелства, изискващи спиране на сроковете по проекта, съгласно ДБФП. 

 (3) Възложеното с Договора се смята за изпълнено след одобрение от 
Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” на  окончателния 
доклад за изпълнение на проект „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново“, подготвен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (4) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 
предоставянето на техническа помощ за управлението на проект 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново” спират да текат в следните случаи: 
1. поради непреодолима сила по смисъла на раздел XI от настоящия 

договор; 
2. при възникване на обстоятелства, след сключването на Договора, 

които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването 
му, не могат да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и имат пряко отношение към изпълнението му; 

3. при промени в приложимото законодателство, или индивидуални 
актове на държавен орган във връзка с изпълнението на проекта. 

 (5) При възникване на обстоятелство по ал.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причината която 
възпрепятства изпълнението на възложеното с настоящия договор и 
очакваната продължителност на препятствието с посочване на начална и 
индикативна крайна дата на спирането на срока. 

ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената 

цена за изпълнението на обществената поръчка,  чиято обща стойност е 
..................................... 
(………………………................................…………..............................................



.....................) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - ………….. 
(…………………......……………………………......) лева. 

 (2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва: 
1. Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента). Авансово 

плащане, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след одобряването 
от Възложителя на представения от Изпълнителя встъпителен доклад, 
и представяне на надлежно оформена фактура. Авансът се 
възстановява чрез удръжки от всички следващи плащания равняващи 
се на 1/7 от авансовото плащане до пълното му възстановяване;   

2. Шест равни междинни плащания всяко в размер на 15% (петнадесет 
процента) от цената по договора след изтичането на всеки тримесечен 
период от изпълнението на дейностите по договора, платими в срок от 
10 (десет) работни дни след одобряването от Възложителя на 
представения от Изпълнителя междинен доклад за съответния 
тримесечен период, и представяне на надлежно оформена фактура. От 
всяко междинно плащане се удържа 1/7 част от направеното авансово 
плащане. От междинните плащания могат да се приспадат суми за 
начислени неустойки, в случай че има такива. 

3. Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на цената 
по договора, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след 
одобряването от Възложителя на представения от Изпълнителя 
окончателен доклад, и представяне на надлежно оформена фактура. От 
окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в 
случай че има такива.  

 
(3) Първото междинно плащане по ал. 2, т.2 се извършва след изтичане на 
първия тримесечен период и отчитане на изпълнението съгласно настоящия 
договор. За първи тримесечен период се счита периодът с начало датата на 
получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за започване на 
изпълнението на настоящия договор, отправено от Възложителя, и 
продължителност 3 (три) месеца.   
(4) Плащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) 
работни дни от получаване на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, 
че има документална обоснованост за настъпило условие за плащане и няма 
забележки към фактурата като счетоводен документ. В случай на наличие на 
забележки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи писмено уведомление с искане за 
корекции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от 
получаването на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (5) В договорената цена за изпълнението на обществената поръчка са включени 
всички необходими разходи и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълно, срочно 
и качествено изпълнение на поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за извършената работа 
извън договорената цена. 

 (6) След получаване на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния доклад, 
представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният издава надлежно оформена 
фактура, в описателната част на която задължително трябва да са посочени 
наименованието на оперативната програма, номера на Договора за 



безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора за 
обществена поръчка, по който се извършва плащането. 

 (7) В случаите на констатирано неизпълнение на услуги през съответния 
отчетен период, или пропуски и/или недостатъци в изпълнението на 
възложеното с настоящия договор и становище за изпълнение на 
неизпълнени услуги и/или за отстраняване на констатирани пропуски и/или 
недостатъци в изпълнението по настоящия договор, възнаграждението се 
изплаща при условията на последния, след  изпълнението или 
отстраняването на констатираните пропуски и/или недостатъци. 
Задържането на дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при тези обстоятелства 
не е забава и не влече нейните последици. 

 (8) Съгласно чл. 82, ал. 2 от Специалните условия на Договора за безвъзмездна 
финансова помощ, спирането на плащанията към Бенефициента 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) не е основание за спиране на изпълнението на 
договорите за обществени поръчки, чрез които се изпълнява проектът. В 
тази връзка, плащанията по настоящия договор са дължими, независимо от 
плащанията от страна на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-
2013 г.” към Бенефициента и не са обвързани с получаването на средствата 
от страна на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, който 
възстановява средствата по вече извършените плащания към изпълнителите 
по проекта. 

 (9) Цената на настоящия договор не подлежи на изменение, с изключение на 
случаите по чл.15, ал.1 от настоящия договор. 

 (10) При удължаване на срока при условията на чл.3, ал.4 от настоящия договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.5 (1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги не подлежат на заплащане. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за предоставени услуги от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са в следствие на: 
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от Техническите 

спецификации, от настоящия договор, от указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или от предложеното с офертата; 

2. Нарушаване на закони и подзаконови нормативни актове при 
предоставянето на услуги; 

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски или 
недостатъци при изпълнението на възложеното с настоящия договор. 

Чл.6  Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

  Банка:………………………………………...., 

  Банкова  с/ка с IBAN………………………...,  

  BIC……………………………………............ 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.7  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в 
сроковете и при условията на същия;  

2. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация 
за изпълнението на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването  на  изискванията на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Договор 
за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие на Европейския съюз от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да осъществява оперативен контрол за правилното, ефективно  и 
качествено изпълнение на настоящия договор, без да затруднява 
създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация; 

4. да дава чрез свои оторизирани представители писмени указания, 
относно изпълнението на договореното с настоящия договор и 
докладите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. 
Всички  указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на  негов представител са 
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е 
съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
или на  негов представител, да откаже заплащането им до привеждане 
в съответствие с изискванията на отчетната документация. 

6. да изисква изпълнение в определени от него разумни срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, 
одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, 
предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

7. да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание 
за това, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
представеното от него изпълнение; 

8. да изисква изпълнение на всички предвидени за съответния етап от 
реализацията на проекта услуги, както и отстраняване на всички 
констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, 
когато същото е непълно или не съответства като съдържание и 
качество на Техническите спецификации – приложение към настоящия 
договор. 

9. да получава информация за изпълнението на препоръките в резултат от 
проверките на място на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да извършва самостоятелно 
или съвместно с Управляващия орган и Междинното звено 
последващи (извънредни) проверки на място, които да потвърдят 
спазването на препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 
място. 

10. да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по 
обем и качество на изискванията на Техническите спецификации – 
приложение към настоящия договор и не може да бъде изменено, 
допълнено или преработено. 

11. в случай на констатирани пропуски и/или недостатъци да задържи 
съответното междинно плащане или да прекрати по-нататъшни 
плащания до изпълнение на всички предвидени за съответния отчетен 
период услуги и отстраняване на всички пропуски и/или недостатъци. 



За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
съответните обстоятелства и посочва конкретните условия за 
извършване или възобновяване на плащанията.  

12. да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди в случай на 
констатирани такива поради неизпълнение, забавено изпълнение, както 
и неточно, непълно или некачествено изпълнение на негови 
задължения по този договор.  

Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на договора, 
когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно  - 
непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като 
вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. започнати 
и/или неприключили съдебни спорове имащи пряко отношение към 
изпълнението на договора.  

 (2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
отстраняване на пропуските и/или недостатъците в изпълнението, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с последиците 
предвидени в  него. 

Чл.9  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

размера, при условията и сроковете на настоящия договор, независимо 
от плащанията към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от страна на Управляващия 
орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” по проекта; 

2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп 
до всички документи по проекта, вкл.: 
- документацията по подготовката на проекта към началната дата 

на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и достъп до архива на проекта, 
вкл. прединвестиционни проучвания, формуляр за 
кандидатстване, анализ разходи-ползи, бюджет на проекта и  
количествено-стойностни сметки към него, доклади, 
кореспонденции, инвестиционни проекти и други документи, 
извън изброените по-горе, имащи отношение към изпълнението 
на проекта; 

- документациите за възлагане на обществени поръчки за 
изпълнение на дейностите в обхвата на проекта; 

- списък на членовете на ЕУП и други специалисти на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, имащи отношение към изпълнението на 
проекта, с описание на техните правомощия и компетенции във 
връзка с управлението на проекта; 

- наличното процедурно осигуряване при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
относно управлението и изпълнението на проекти с финансиране 
по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” (или други оперативни 
програми). 

3. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущо копия на всички документи, 
свързани с управлението на проекта, а когато това е невъзможно - да 
осигури достъп до тях.  



4. да приеме изпълнението на договора, в случай че изпълнението 
отговаря на изискванията на Техническите спецификации – неразделна 
част от настоящия договор; 

5. своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в 
обстоятелствата по изпълнение на настоящия договор, както и в 
обхвата на поръчката; 

6. да подсигури средства за разплащане на извършената  услуга по 
договора, съгласно условията в него и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съгласно постигнатите договорености; 

7. да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за 
започване изпълнението на настоящия договор едновременно с 
изпращането на уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стартирането му; 

8. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски 
и/или недостатъци при изпълнение на възложеното, като посочи 
аргументи и представи доказателства за същите при възможност; 

9. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно 
оформени, и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане, 
междинни плащания и окончателно плащане, съгласно условията 
определени в настоящия договор; 

10. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, 
необходими му за качественото изпълнение на дейностите по 
настоящия договор. 

11. да одобрява встъпителния, междинните и окончателния доклади на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и в сроковете, посочени в настоящия договор. 
При липса на одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените 
срокове, ще се счита, че същият няма забележки, и съответните суми 
ще подлежат на фактуриране на датата, когато изтича съответният 
срок, и ще са дължими съгласно срока за плащане. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.10  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение 
уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този 
договор; 

2. да получи част от цената по настоящия договор, съответстваща на 
предоставените услуги, когато по-нататъшното изпълнение се окаже 
невъзможно поради причини, за които страните не отговарят. 

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложеното, при 
условията и сроковете на този договор; 

4. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и 
информация за изпълнение на възложеното с договора. 

5. да привлича подизпълнители за предоставянето на конкретни услуги, 
ако същите са посочени в офертата. За действията и бездействията на 
подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за свои. 

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата - членове на екипа, посочени 
в заявлението за участие, освен ако не са налице обстоятелствата по–долу. 



1. при смърт на член от екипа; 
2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, 

довела до трайна неработоспособност на член от екипа; 
3. при необходимост от замяна на член от екипа поради причини, които 

не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /например оставка, придобито право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст и др./; 

4. когато член от екипа бъде осъден на лишаване от свобода; 
5. когато член от екипа загуби право да упражнява професия или загуби 

проектанска правоспособност. 

 (2) В случаите по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
писменно уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на 
член от екипа, като прилага разумни доказателства за наличието на някое от 
описаните основания, и предлага лице, което да замени досегашния член на 
екипа, като посочи квалификация и професионален опит и приложи 
доказателства за това. 

 (3) При замяна на член от екипа, новият член на екипа трябва да притежава 
еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малки от тези на 
заменения екперт. Замяната на член от екипа не води до промяна в 
плащанията и към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете по договора. 

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да изпълни възложеното му с настоящия договор качествено, точно и 

пълно  при условията и сроковете на този договор, като се съобразява с 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, 
освен когато са в противоречие с нормите и правилата или условията 
на договора; 

2. да представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълненото по 
договора, във формата и по начина, описани в настоящия договор и в 
Техническите спецификации – неразделна част от последния; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на договора, като може 
да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им; 

4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, 
които според него създават или могат да създадат проблеми при 
качественото и срочното изпълнение на проекта, като предлага и 
решения за предотвратяване възникването на проблемите или 
минимизиране на техния ефект. 

5. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили 
обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява 
задълженията си, с цел предприемане на действия по прекратяване на 
договора. 

6. да отстранява констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски и/или 
недостатъци в изпълнението на задълженията си съгласно Договора за 
своя сметка; 

7. да осигури всички необходими условия изпълнението на договора да 
бъде извършено от посочените от него правоспособни лица, съгласно 
представената оферта за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка; 



8. да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да представи под формата 
на банкова гаранция гаранция за добро изпълнение на договора в 
размер на 3% (три процента) от договорната цена; 

9. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с 
изискванията му за форма и съдържание и посочва във фактурите, 
издадени във връзка с разходи по проекта, наименованието на 
оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна 
финансова помощ, както и номера и датата на договора за 
обществената поръчка, по който се извършва плащане; 

10. да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на 
експертите от екипа си;  

11. да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно 
и лоялно и съобразно принципите на професионалната етика и добрите 
практики в съответната област и в съответствие с етичните клаузи в 
Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на 
обществената поръчка; 

12. да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с 
изпълнението на задълженията по настоящия договор; 

13. да осигурява достъп и оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 
2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на 
български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, 
при документални проверки и проверки на място на предоставените 
услуги по настоящия договор; 

14. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 
проверките на място и документалните проверки, извършени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма 
"Околна среда 2007-2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия 
орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други 
контролни органи; 

15. да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма "Околна 
среда 2007-2013г." и Договора за безвъзмездна финансова помощ за 
реализацията на проекта; 

16. да спазва мерките за информация и публичност при изпълнение на 
възложеното с настоящия договор, вкл. при изготвянето на документи, 
при изпълнението му. Изискванията на Оперативна програма "Околна 
среда 2007-2013 г." за информация и публичност са неразделна част от 
настоящия договор. 

 (2) 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. 

Чл.13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя и предава своевременно всички 
документи и доклади съгласно заложеното в Техническите спецификации.  

 (2) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на 
този договор, или спорове между страните относно прилагането или 
интерпретирането на договора, не могат да бъдат основание за забавяне или 



прекратяване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по 
предвидения в договора ред.  

 (3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън 
предвидените случаи по този договор, той ще носи отговорност за 
настъпилите вреди  за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира 
за каквито и да било обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито 
и да било причини. 

Чл.14 (1) При удължаване на срока за изпълнение на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 
продължи да изпълнява задълженията си до окончателно завършване на 
проекта и няма да има право на допълнително възнаграждение поради факта 
на удължаване на срока. 

 (2) При необходимост, страните ще се споразумеят за промяна в организацията 
на услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която да позволи 
изпълнение на всички предвидени услуги до окончателно завършване на 
проекта. 

Чл.15 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил част от услугите и по-нататъшното 
изпълнение на договора се окаже невъзможно поради причини, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи възнаграждение в размер само за предоставените услуги. 

 (2) В случаите на ал. 1 констатациите за предоставените услуги се оформят в 
протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното. 

Чл.16  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с 

изпълнението на договора за обществената поръчка, приложими и по 
отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число да  съхранява всички 
документи, свързани с изпълнението на договора, най-малко до 
31.08.2020 г.  

2. по отношение на намиращи се при него оригинали на документация, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да полага грижите на добър стопанин за съхранение 
и опазване на документите и ще носи материална и административна 
отговорност за всички последствия при загубването или погиването на 
такива документи.  

3. да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на 
интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен 
конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното 
и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е 
лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със 
семейството, емоционалния живот, политическата и националната 
принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, 
които то има с друго лице, съгласно чл. 52 параграф 2 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета 
от 13 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 



1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности.  

4. да спазва изискванията на законодателството на Европейския съюз и 
националното законодателство във връзка с предоставянето на 
безвъзмездната финансова помощ. 

5. да третира всички документи и информация, предоставени му във 
връзка с изпълнението на договора като частни и поверителни и няма 
право да ги разкрива без предварително писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това е необходимо за целите на 
изпълнението на договора, или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд. 
Условията за конфиденциалност важат за срок не по-малко от 3 (три) 
години след приключване на Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.”  в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 1083/2006 г. 
на Съвета на ЕС. 

6. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред националните и 
европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на 
Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд 
на Европейския съюз, на Българския съвет за координация в борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските 
общности (AFCOS), на Европейската комисия, както и на 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, 
извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, 
произтичащи от общностното и националното законодателство за 
извършване на проверки, инспекции, одит и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази 
данни, свързани с изпълнението предмета на договора. 

Чл.17 (1) С подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е 
запознат с дефинициите на „нередност” и „измама”, както следва: 
1. „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. 

2. „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. 



 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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 настоящия договор, в 
резултат на констатирани нередности, същият се задължава да ги 
възстанови, ведно с дължимата лихва. 

Чл.18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по предоставените услуги, 
които съгласно констативните протоколи не са приети от представителите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки ако 
разходите за услугата не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и за 
верифицирането и/или сертифицирането им се налага повторно извършване 
на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от 
компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не 
са били извършени. 

Чл.19 (1) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на 
органите с компетентност по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 
г". 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява констатираните пропуски 
и/или недостатъци в допълнително определените му срокове. При 
констатиране на пропуски и/или недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава 
предписание с разумен срок за отстраняването им.  

Чл.20  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на 
изпълнението на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 
приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконови 
нормативни актове, директиви, регламенти и др., касаещи изпълнението на 
договора. 

VI. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение 

следните доклади: 
1. Встъпителен доклад за състоянието на проекта в десетдневен срок след 

получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
започване изпълнението на настоящия договор. 

2. Междинни доклади за развитието на проекта за всеки тримесечен 
период от изпълнението на договора, в петдневен срок след изтичането 
на съответния тримесечен период. 

3. Окончателен доклад за изпълнението на проекта в десетдневен срок от 
приключване изпълнението на проекта. 

 (2) За периода на изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 
да изготви и внесе докладите, посочените в ал.1, в съотвествие с 
изискванията към съдържанието им, определени в Техническите 
спецификации – неразделна част от настоящия договор. 



 (3) Докладите по ал.1 трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти 
от изпълнението на настоящия договора в рамките на периода на отчитане. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за достоверността на информацията, 
включена в докладите по ал.1. 

Чл.22  Одобрението на встъпителния, междинните и окончателния доклади от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е задължително условие за изплащане на договорената 
цена по чл. 4 от настоящия договор. 

Чл.23 (1) Освен описаните в чл.21 доклади, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други документи - доклади, справки, становища, 
протоколи и т.н.  

 (2) Документите по ал.1 се изготвят и представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
срокове, обхват и съдържание съгласно Техническите спецификации, 
явяващи се неразделна част от настоящия договор. 

Чл.24 (1) Всички писмени документи (доклади и становища), разработени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор, се предават на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с придружително писмо. 

 (2) Документите по ал.1 се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр 
на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител (CD) в 
основни файлови формати.  

 (3) Предаването на документите по чл.21 и чл.23 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва по един от следните начини: 
1. на ръка с приемо-предавателен протокол или с вписване на съответния 

документ във входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. по факс срещу писмено потвърждение за получаване; 
3. по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; 
4. по електронна поща с потвърждение по електронен път. 

 (4) За дата на предаване на документите по чл.21 и чл.23 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита датата на приемо-предавателния протокол, 
съответно  датата на номера във входящия регистър на Възложителя, датата 
на изпращане по факс, датата на пощенското клеймо на обратната разписка, 
датата на изпращане по електронна поща при наличие на потвърждение. 

 (5) В случай че не е получено потвърждение за получаване по електронен път в 
рамките на 24 часа от изпращането на документ по електронна поща, 
документът се счита неполучен. 

 (6) В случай на предаване на документите по факс или електронна поща, в срок 
от 5 работни дни след изпращането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите и в оригинал съгласно 
изискванията на ал.2.  

Чл.25  Предоставянето на устни консултации и становища се удостоверява с 
паметни записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на 
страните по настоящия договор, които се съхраняват като част от 
документацията във връзка с изпълнението на договора.  



Чл.26  Преди окончателното им предаване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпрати 
докладите по чл.21 по електронна поща, за предварителен преглед от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.27 (1) Изпълнението на настоящия договор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, 

определен в настоящия договор. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда докладите по чл.21, представени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и в петдневен срок след получаването им дава становище 
по тях. Със становището Възложителят има право да приеме без бележки 
разглеждания доклад, да го върне с коментари и препоръки за допълване 
и/или преработване или да не го приеме и да го върне за цялостно 
преработване, като определя разумен срок за това. Становището на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е задължително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ върне съответния доклад за допълване и/или 
преработване или за цялостно преработване, той задължително описва 
съответните забележки. Забележките трябва да са мотивирани и придружени 
с доказателства, когато това е възможно и необходимо.  

 (4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е съгласен със становището на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той изготвя писмено възражение, в което аргументира 
доводите си и го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок след 
получаване на становището на последния. 

 (5) В тридневен срок след получаване на възражението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
ал.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава повторно становище. При това той има право да 
приеме напълно или частично доводите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да ги 
отхвърли и да повтори първото становище със съответните коментари и 
препоръки, като определи разумен срок за отразяването им и представяне на 
доклада от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с 
коментарите и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да ги отрази в съответния 
доклад. 

 (6) Определеният срок за допълване и/или преработване или за цялостно 
преработване започва да тече от датата на получаване на становището на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал.2 извън случаите по ал.4 и от датата на получаване 
на повторното становище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал.5 в случаите по ал.4. 

 (7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доклад с отразени коментари и 
препоръки в сроковете по ал.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не 
одобри съответия доклад и да откаже плащането на отчетеното с него. 

 (8) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се произнесе в сроковете по ал. 2 или по 
ал.5 в случаите по ал.4, независимо от неговото становище, се счита, че 
съответният доклад е одобрен и не подлежи на връщане за частична или 
цялостна преработка. 

Чл.28 (1) Когато представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклад е одобрен, се съставя 
двустранен констативен протокол, с който се удостоверява одобрението на 
съответния доклад. 



 (2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по договора, в 
протокола се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на 
неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката. 

Чл.29 (1) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде становище, че одобрява окончателния 
доклад за изпълнението на проекта, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съставя 
двустранен констативен протокол, с който се удостоверява изпълнението на 
настоящия договор. 

 (2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по договора, в 
протокола се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на 
неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката. 

Чл.30  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска писмени обосновки, допълнителни 
доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, 
свързани с изпълнението на настоящия договор. 

Чл.31 (1) Документите по чл.23, предоставени в изпълнение на настоящия договор, 
изразяват виждането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те не подлежат на одобрение по 
предвидения в чл.27  ред. 

(2) Сроковете за произнасяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представените за 
одобрение доклади започват да текат от датата, посочена в приемо-
предавателния протокол, съответно датата на номера във входящия регистър 
на Възложителя, датата на изпращане по факс, датата на пощенското клеймо 
на обратната разписка, датата на изпращане по електронна поща при наличие 
на потвърждение. 

VІІI. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
НАПРАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО НЕ СА 
ВЕРИФИЦИРАНИ И / ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ВИНА НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.32 (1) Ако разходите направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с възложеното по 
настоящия договор не бъдат верифицирани и/или сертифицирани  и не бъдат 
възстановени, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ по вина 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените 
плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е отказано възстановяване. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови получените суми от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с дължимата лихва  от датата на извършването им  
в срок писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в 
срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от 
датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се 
приспадат от всякакви суми, дължими по договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че това е неприложимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 
има право да упражни на правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
гаранция по договора. 

 (3) Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на 
възстановяване суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява за разликата по 
общия ред, като отправя покана за доброволно изпълнение до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  като в същата се посочва: размера на дължимите суми; 
основанието за възстановяването им; срока за възстановяването им; данни за 



банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени; 
възможните санкции и процедури, в случай че изискването за 
възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок.  

 (4) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от 
датата на получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 (5) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това 
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно 
поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието. 

 (6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното 
изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на 
дължимите суми по законоустановения ред.  

 (7) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанието за това, са изцяло за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ  
Чл.33 (1) В случай на забава при изпълнение на задължение по Договора, 

удостоверено по реда на последния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% върху стойността на договора 
за всеки ден забава. Сумата се удържа от дължимите плащания на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) В случай на забава на което и да е от плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка от 0.1% от цената на 
договора, за всеки просрочен ден, до извършване на заплащането, но не 
повече от 3% за целия срок на забавата. 

Чл.34  При констатиране на невъзстановими вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 
грешки или пропуски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени в официални 
документи на ОПОС или държавни контролни органи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да удържи съответните суми от дължими плащания на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или да усвои съответните суми от предоставената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора. Ако вредите са по-
големи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение 
за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

Чл.35  При пълно неизпълнение на задължение по договора, удостоверено по реда 
на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 3% от стойността на договора, до размера на 
гаранцията за изпълнение. 

Чл.36 (1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят 
договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското 
законодателство.  

 (2) 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.37 (1) При частично неизпълнение, респективно забавено или некачествено, 
непълно, неточно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса 
на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на 
задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно 
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  срещу 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща 
неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  суми. 

 (2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  констативният протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или негов служител   и двама свидетели и е годно доказателство за 
упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 

Чл.38  При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора 
неустойки при условие на констатирането му по реда на чл.37, ал.1 и 2. 

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.39 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е съгласно Указанията за 

участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за 
изпълнение ще бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респ. ще бъде 
върната банковата гаранция за изпълнение, след  възстановяване на всички 
разходи, направени от Възложителя по настоящия договор за възлагане на 
обществена поръчка, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", а при неточно, 
непълно, забавено или некачествено изпълнение или при липса на 
изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от 
гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по 
договора неустойки.  

 (2)  В случай, че гаранцията за изпълнение е във вид на банкова гаранция, тя 
трябва да се поддържа валидна до настъпване на предвидените в настоящия 
договор условия за освобождаването й.  

 (3) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение се удължава по искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок до одобряване на окончателния отчет по проекта 
от УО на ОП "Околна среда 2007-2013 г". 

 (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 – до решаване на спора. Същата се 
освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  е  налице друго 
основание  да я задържи. 



 (5) След окончателното и цялостно приемане на изпълнението, предмет на този 
договор без забележки и при условията на възстановени разходи, съгласно 
договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
"Околна среда 2007-2013 г.", гаранцията /парична или банкова/ се връща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И 
ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.40 (1) По смисъла на настоящия 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. 

 (2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 
вследствие на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане 
на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено. 

Чл.41 (1) Страните по договора не отговарят една спрямо друга за неизпълнение, 
забавено изпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат 
на настъпило събитие, което може да бъде определено като 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. 

Чл.42 (1) 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. 

 (2) Към уведомлението по ал.1 се прилагат всички релевантни и/или 
нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера 
на непреодолимата сила. 

 (3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните 
органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, страната, изпълнението на 
чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна с 
уведомлението по ал. 1 да съобщи за това обстоятелство и в тридневен срок 
след предоставянето на съответното доказателство от компетентния орган да 
уведоми другата страна и да представи доказателството.  

 (4) 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.1. 

Чл.43 (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието 
задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна да 
предприеме всички възможни мерки, за да ограничи последиците от 
настъпването на събитието. 

 (2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила. 



Чл.44 (1) 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, ведно с 
уведомлението по чл.42, ал.1, писмено уведомява другата страна за спиране 
на изпълнението на настоящия договор до отпадането на непреодолимата 
сила. 

 (2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 
определени като непреодолима сила в известието по чл. 42, ал. 1, страната, 
която е спряла изпълнението, в тридневен срок писмено уведомява другата 
страна за възобновяване на изпълнението на договора. 

 (3) Ако след отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 
определени като непреодолима сила в известието по чл. 42, ал. 1, страната, 
която е поискала спирането на изпълнението на договора 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 
3 (три) дни. 

 (4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната не 
възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 
прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.   

 (5) В случай, че непреодолимата сила продължи повече от три месеца, страните 
могат да се споразумеят за промяна на договора при спазване на 
изискванията на ЗОП за непредвидени обстоятелства.  

Чл.45 (1) Срокът за изпълнение на  възложеното с договора се удължава с времето, 
през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за 
наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при 
условията на договора и е приела съществуването й, на база на 
представените документи и доказателства.  

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до 
минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом 
обстоятелствата позволят това. 

 (3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на спирането на изпълнението 
на  възложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за 
възобновяване на изпълнението.  

Чл.46  Временното спиране или прекратяването на финансирането на проекта по 
ОП "Околна среда 2007-2013 г." не може да счита за непреодолима сила, 
когато е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже 
плащане или да откаже обезщетение за забавяне на плащане поради забавяне 
на плащания по ОП "Околна среда 2007-2013 г.", освен когато такова 
забавяне е поради грешки или пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.47  В случай на промени в приложимото законодателство, или индивидуални 
актове на държавен орган във връзка с изпълнението на проекта, които са 
еквивалентни по последствията си на действието на непреодолима сила по 
отношение на страните по този договор, или водят до необходимост от 
промяна на договора за постигане на очаквания краен резултат, страните 



могат да се споразумеят за промяна на договора при прилагане на 
предвидената процедура по реда на ЗОП.  

ХII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.48 (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато поради 
настъпили основателни причини за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено 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, 
освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на 
страните се възобновяват незабавно след отпадане на спирането.  

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

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да претендира за компенсация за допълнителните 
си разходи, свързани с поддържане на гаранцията за добро изпълнение, само 
в случай, че бъде надвишен общият индикативен срок за изпълнение на 
договора. Това ще важи и в случай на забавено одобряване на окончателния 
доклад по проекта. 

XІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.49 (1) Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение и 

приемане на договорената работа, съгласно изискванията на настоящия 
договор. 

 (2) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на 
страните, изразено писмено. 

 (3) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 
невъзможност за изпълнение, респ. заплащане на възложеното с настоящия 
договор в случай, като това следва да се докаже от страната, която твърди, 
че такава невъзможност е налице. 

 (4) При виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено, непълно, 
неточно изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи писмено предупреждение към последния, в 
което ще посочи и разумен срок за привеждане на изпълнението в 
съответствие с условията на договора. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
изпълни или изпълни частично това разпореждане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има 
право да прекрати договора, като отправи 15 (петнадесет) дневно писмено 
предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
изплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съотвестващо на услугите, 
предоставени от последния, които са били полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без предизвестие 
и без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил измама или е декларирал неверни данни по 
време на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в резултат на 
която е сключен договора, или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или негови 



отговорни служители бъдат признати за виновни от компетентен съд по 
обвинение в корупция при сключване или изпълнение на договора. 

 (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора, ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на 
изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или негов представител, и да задържи гаранцията за 
изпълнение.  

 (7) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора поради 
неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният  дължи връщане на 
недължимо получените авансово суми в срок, писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на получени такива. При забава за връщането на 
тези суми в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, се дължи законната лихва 
по чл. 86 от ЗЗД. 

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.50  Страните по настоящия договор нямат право да го изменят и допълват, 

освен по изключение, при наличие на хипотезите, предвидени в ЗОП. 

Чл.51  За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Чл.52  В случай на противоречие между отделни клаузи в договора и приложенията 
към него документите се тълкуват и прилагат в следния приоритетен ред: 
1. Договор; 
2. Технически спецификации;  
3. Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка; 
4. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.53  Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с него, 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.54 (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 предаване на ръка; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане 

по пощата; 
3. датата на изпращането – при изпращане по факс или телекс; 
4. датата на изпращане при наличие на електронно потвърждение за 

получаване на изпратено по електронен път известие – при изпращане 
по електронен път. 



Чл.55  Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, 
включително за кореспонденция, документация и при провеждане на 
работни срещи. 

Чл.56  В срок до 10 (десет) дни след влизане в сила на договора Страните 
уведомяват писмено другата страна за своите оторизирани представители, 
техните правомощия и данни за контакт. 

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и 
съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него: 
1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. Документ за внесена гаранция за изпълнение; 
3. Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на обществената 

поръчка; 
4. Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка  
5. Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП. 
6. Изисквания на УО на ОП "Околна среда 2007-2013 г." за информация и 

публичност. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

Инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново 
 
Даниела Данчева 
Началник отдел „Бюджет” 
 
Съгласуван с: 
Калина Лупова-Ангелова 
Директор на дирекция „Правна”  
 
Надя Петрова  
Директор на дирекция ОСОП 
 
Зорница Кънчева 
Началник на отдел ОС 
 
 


