
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 

Днес, в гр. Велико Търново 
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, 

2. „БИЛДНЛАН-08" ЕООД, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с ЕИК 200263409, със седалище и 
адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Елин Пелин", № 24, адрес за кореспонденция 
град Велико Търново, ул. „Поп Харитон" № 2, ет.2, офис 5, тел.: 0887 507054, Електронна поща: 
buildplan 08@abv.bg, представляван от Мирослав Иванов Димитров, в качеството му на 
управител, от друга страна 

В изпълнение на Решение № 22-1298/17.06.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на актуализиран 
инвестиционен проект, фаза технически проект, за обект „Аварийно възстановяване на мост 
над река Белица на общински път GAB 1111 „Килифарево - Плаково" и укрепване на 
общински път GAB 1111 „Килифарево - Плаково" (път 111-551)" и открита с Решение № 24-
17/15.05.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново 

се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Предмет на този договор е изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
актуализиран инвестиционен проект, фаза технически проект, за обект „Аварийно възстановяване 
на мост над река Белица на общински път GAB 1111 „Килифарево - Плаково" и укрепване на 
общински път GAB 1111 „Килифарево - Плаково" (път III-551)", съгласно заданието за 
проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число Техническото 
предложение и Ценово предложение /Ценова оферта/, която са неразделна част от този договор. 
(2) В рамките на предмета на договора по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да разработи 
актуализация на проект във фаза „технически проект" и да ги съгласува с всички експлоатационни 
дружества и държавни органи според естеството на всеки конкретен проект. 
(3) За извършването на дейностите, предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер и при условията на този договор. 

II. СРОК и ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА 
ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 
приключва с изпълнение на всички задължения на страните по него. 
(2) Срокът за изпълнение на проектирането е 90 (деветдесет) дни, съгласно представената и приета 
оферта и започва да тече, след представяне на изходни данни от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно проектирането спират да 
текат в следните случаи: 
1. Срокът не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални 
разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването; 
2. Срокът не тече при бездействие на орган и/или администрация, ако действието е от значение за 
започване или реализиране на изпълнението; 
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3. Срокът не тече при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са подписали 
констативен протокол по реда на чл. 17, ал.5 от настоящия договор, за чийто непредвиден 
характер страните са съгласни и влияе на започването или реализирането на изпълнението; 
4. Срокът не тече за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или части от 
проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя; 
5. Срокът не тече за времето на забавянето, когато забавата е причинена поради виновно действие 
или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - до неговото преустановяване или когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
поиска промени в работата, които изменят предадено задание за проектиране и/или одобрени от 
него решения или предшестващи фази. 
(4) Срокът се продължава след съгласуването и/или одобряването и/или изпращането на писмени 
указания (забележки, пропуски, допълнения или препоръки) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такива или след извършване на необходимото действие от орган или 
администрация, обуславящо започването и/или реализацията на изпълнението или след отпадане 
на непредвидените обстоятелства или след отпадане на друго препятствие по чл. 2, ал.З. 
(5) Обстоятелствата по ал. 3 и ал.4 се документират чрез двустранно подписан протокол между 
страните. 
Чл.З. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 10 календарни дни преглежда проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за съответствие със заданието, пълнота и качество на изпълнението. 
(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира непълноти и/или несъответствия, и/или 
недостатъци, връща проекта с писмени указания за отстраняването им и задържа плащането до 
приемането на проекта без забележки. 
(3) В срок от 10 календарни дни от деня на получаване на писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, и/или 
недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да укаже и по-дълъг срок ако преработването на проекта не 
е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а е в следствие на нововъзникнали обстоятелства, промени в 
нормативната уредба и др. обстоятелства, с които е необходимо проекта да се съобрази, но не са 
били налице при сключването на договора. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува проекта с всички експлоатационни дружества и 
държавни органи според естеството на конкретния проект ако такова съгласуване се изисква от 
действащото законодателство. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за 
която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и 
на подизпълнителя. 

IIL ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, РЕД ,УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 

Чл.4. (1) Възнаграждението по настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е: 29850 /двадесет и девет хиляди осемстотин и петдесет/ лева без ДДС. 
(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка 
и се считат включени в определеното по-горе възнаграждение по ал. 1. 
(3) В цената по ал. 1 се включват всички разходи по изпълнението на предмета на договора 
съгласно техническо задание от документацията и съгласно техническото предложение от 
офертата - заплати, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(4) Договореното възнаграждение е окончателно и няма да бъде променяно за целия период на 
изпълнение на договора. 
Чл.5. (1) Възнаграждението за изпълнение на услугата се заплаща по банков път по посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка IBAN , BIC код , при 
банка 
(2)Възложителят предоставя аванс в размер 30 % и при условията на осигурено финансиране, като 
аванса се приспада от следващи плащания. Плащането се извършва в срок от 30 дни и по банков 
път по посочена по- горе от изпълнителя банкова сметка. 



(3) Окончателно плащане се извършва до 30 дни след представяне на протокол за прието 
изпълнение без забележки и одобряване на фактурата. За извършване на плащанията изпълнителят 
представя фактури, изготвени съгласно приложимото законодателство.Възложителят извършва 
окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за 
подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на 
подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 3, ал.З. 
(4) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, при 

виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови 
съответните дължими суми в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на искане за това по 
банковата сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за 
периода на просрочието. 
(6) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. (1) При изпълнение на своите задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 
да извърши възложените работи точно и при спазване на: 
1. заданието за проектиране, което е неразделна част от този договор; 
2. условията на техническото предложение, получено в процедурата по възлагане на обществената 
поръчка и конкретно посочените мерки за изпълнение на изискванията за проектиране. 
3. нормативните актове на българското законодателство, имащи отношение към изпълнението на 
настоящия договор; 
4. с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Закона за устройство на територията, Наредба №4 от 
21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и др. нормативна уредба. 
5. проектните материали да бъдат предадени в 5 / пет / еднообразни екземпляра, съгласувани със 
съответните инстанции и ведомства. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора чрез физически лица от 
списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за 
изпълнението на обществената поръчка. Да предвиди и поеме, в рамките на възнаграждението си, 
всички оперативни разходи като консумативи, командировки и други подобни, и да осигури 
необходимите условия за работата на своя екип. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за спазва разпоредбите на действащото законодателство, 
отнасящо се до предмета на договора. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, 
ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики при 
проектирането и в съответствие с условията на договора, като мобилизира всички финансови, 
човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото 
законодателство. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно/съвместно със следните 
подизпълнители, посочени в офертата му: , с който/които 
подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение. В случай на 
използване на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
информация за плащанията по договора/ите за подизпълнение. 
(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета на 
договора, включително и при наличието на подизпълнители. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в срок предмета на договора по чл.1 ал. 1. 
(8) Да притежава валидни застрахователни полици през целия период на договора, във връзка със 
застраховането по чл. 171 от ЗУТ. 
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(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви точни и верни обобщена количествено- стойностна 
сметка за обектите в поръчката и отделни количествено- стойностни сметки за всеки обект в 
обхвата й; да изпълни възложените му проектни разработки качествено и в определените срокове; 
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички пропуски, недостатъци и грешки в 
представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на 
строителството в срок до 10 /десет/ календарни дни от уведомяване от Възложителя, за което 
последният не дължи заплащане. Отстраняването на констатирани пропуски и несъответствия в 
техническия проект, дори след неговото приемане, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в обсъждане на проектите и в работни срещи с 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по 
договора качествено, съобразно най-високите стандарти на професионална компетентност, 
етичност и почтеност. 
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за всички 
обстоятелства, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до нейното 
неизпълнение, забавено или лошо изпълнение. 
(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема и разглежда всички писмени указания и 
възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при извършване на услугите 
по този договор, и да ги отстранява своевременно за своя сметка. 
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по време на изпълнение на 
проекта. 
(15) При предаване на техническия инвестиционен проект, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък 
и координати за връзка на носителите на авторски права върху проекта - юридически и физически 
лица, които ще упражняват авторски надзор по време на строителството на обектите. 
(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и 
материали, изработени в изпълнение на настоящия договор. Всички събрани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
данни и всички резултати от изпълнението на Договора и всички права върху тях, независимо от 
вида и формата им, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на изготвянето им от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър стопанин за 
опазване на резултатите и правата върху тях до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното в чл. 4 от настоящия договор 
възнаграждение по начина и в сроковете описани в него. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква и получава наличните изходни данни за проектиране 
на посочените обекти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и 
документи за изпълнение на договора. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя своите специалисти от екипа за изпълнение на 
предмета на този договор, след предварително писмено уведомяване и писмено съгласие от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това /прекратяване на трудово 
правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др./, като новите 
специалисти следва да отговарят на същите изисквания, както одобрените съгласно офертата. 
(4) В случаите по ал.З ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, като мотивира 
предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на обективна 
причина.С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния 
експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. 
Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези на 
заменения експерт или по-високи. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. 
При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което 
съдържа информацията и доказателствата по ал. 4. 
(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението (цената) по този договор 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и сроковете, указани в настоящия договор. 
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята администрация, които да 
контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови представители, служители, проектанти, членове на 
екипа и които да указват необходимото съдействие и представят необходимите изходни данни. 
(З)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, предвиден за 
проектиране и да съдейства за изпълнението на проектните разработки, както и да определи 
служители, които ще подписват приемо- предавателните протоколи. 
(4)В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки или възражения във връзка с проектите, той 
уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид и връща проекта или проектната част с писмени 
указания за отстраняване на допуснатите несъответствия и непълноти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да отстрани допуснатите непълноти и несъответствия в срок 10 календарни дни, от 
получаване на уведомлението по предходното изречение. В рамките на посочения срок 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта или проектната част, 
съобразени с неговите бележки и възражения. 
(5)В случай, че и след окончателно представяне на проекта или проектната част, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отстранил констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска намаляване на цената за конкретно извършената услуга, 
като намалението се определя в зависимост от обема и тежестта на недостатъците и да търси 
дължимата по договора неустойка. 
(6)В случай, че констатираните недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са от такова естество, че не могат 
да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да не приеме изработеното и да прекрати договора, като в този случай не дължи възнаграждение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансовото 
плащане, в случай, че до този момент липсва надлежно приемане на части от проекта. Освен 
правата по предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 
2 % от стойността на съответния проект. 
Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация 
относно извършените дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор, както и да 
изисква представяне на готови проектни части за удостоверяване етапа на изпълнението и да 
проследява изпълнението, както и да съгласува предварително проектни решения. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага проектни идеи, които не променят 
съществено техническите задания, без увеличаване на договорената цена и да упражнява чрез 
свои представители контрол върху изпълнението на проектните разработки, предмет на договора. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по този договор, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, произтичащи от 
предмета на договора. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и 
грешки в проектите, констатирани преди окончателното им приемане или констатирани в 
резултат на проведена съгласувателна или друга процедура от компетентни органи. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и 
грешки в представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на 
строителството в срок до 10 /десет/ календарни дни от уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което 
не дължи заплащане. 
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, 
съгласувания, разрешителни и други необходими за цялостното последващо използване на 
проекта и негови съставни части. 
(7) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители. 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 



Чл.10.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените 
вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство. 
(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод 
изпълнението на договора. 
Чл.11. При неспазване на срокът за изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0.5% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 2% (два процента) 
от стойността на договора. 
Чл.12. При изработване на проект, който не отговаря на заданието за проектиране или ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни всички дейности по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 2 (два процента) % от стойността на съответния проект. 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 13. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 43 от 
Закона за обществените поръчки случаи. 
Чл.14. Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в 
писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс). 
Чл.15. Настоящият договор може да се прекрати 
1 .по взаимно съгласие чрез подписването на двустранно споразумение. 
2. от изправната страна по договора - при виновно неизпълнение на задължение на другата страна 
със седем дневно предизвестие; 

Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора със седем дневно 
предизвестие при следните условия: 
1. При забавяне на някой от сроковете за изпълнение на поръчката с повече от 10 дни. 
2. При неизпълнение на някое от задълженията по чл. 7. 
3. Когато изпълнението на възложената поръчка или на съответния етап от нея, не отговаря на 
предмета на договора изцяло или е толкова лошо, че не може да послужи за целите, за които е 
необходимо (съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени или не са били 
поправени след дадени указания). 
4. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е в 
състояние да изпълни своите задължения или в случай на настъпили съществени промени в 
обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят, 
включително и по отношение осигуряване на финансирането. 
5.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или 
използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. 

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.17. (1) По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, 
включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от 
волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението 
при договорените условия. Докато траят „непредвидените обстоятелства", изпълнението на 
задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или 
некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да 
бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това 
неизпълнение вреди. 
(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да 
възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство. 



(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото 
обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство. 
(5) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени 
обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло или в негова част, 
страните подписват констативни протоколи, с които определят деня на спиране на срока и деня на 
отпадане на непредвиденото обстоятелство. 

IX. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления 
помежду си само в писмена форма за действителност. 
(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
п.к. 5000, Велико Търново, ул. „Поп Харитон" № 2, ет.2, офис 5 
(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
П.К.5000, гр.Велико Търново., пя.„Майка България" №2 
(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми 
другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в 
настоящия договор адрес се счита за валидно връчена. 
Чл.19. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство на Р. България. 
Чл.20.В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли в 
сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за 
невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече 
нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза 
от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна ч^ст рт настоящия договор са Техническа спецификация и Предлагана цена на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/ ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
К М Е Т „БИЛДНЛАН-08" ЕООД 
инж. Д А Н И Е Д ^ Н О В ! - ^ 

Даниела Данчева - НЯчалник отдел „Бюдж^т^ 

Съгласували: 

Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правди" , 

Арх. Николай Малаков - Главен архитект на Община^Велико Търново^ 

Инж. Динко Кечев/ Директор на трекцшг^'^^ 

Надя Петрова^^иректор н а д и р ^ и я ОСОП 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Образец № 9 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за участие в процедура на договаряне без обявление 

с предмет: „Изготвяне на актуализиран инвестиционен проект, фаза технически 
проект, за обект „Аварийно възстановяване на мост над река Белица на общински 
път GAB 1111 „Килифарево - Плаково" и укрепване на общински път GAB 1111 
„Килифарево - Плаково" (път III-551)". 

Долуподписаният Мирослав Иванов Димитров, 
с ЕГН' лична карта № издадена на г. от МВР 

в качеството ми на Управител 
(посочете длъжността) 

на „ БИЛДПЛАН-08" ЕООД, гр. Велико Търново, 
(посочете наименованието на участника) 

с ЕИК: 200263409 , актуштен телефон: 0887507054 
факс: ; електронна поща: buildplan_08@abv.bg 
Регистрация по ЗДДС: BG200263409 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
актуализиран инвестиционен проект, фаза технически проект, за обект „Аварийно 
възстановяване на мост над река Белица на общински път GAB 1111 „Килифарево 
- Плаково" и укрепване на общински път GAB 1111 „Килифарево - Плаково" (път 
П1-551)" 

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение е в размер на: 29 
850/двадесет и девет хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС 

/изписва се с думи/ 

Аванс: 30% в размер на 8955 /осем хиляди деветстотин петдесет и пет лева/ без ДДС 

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка. При несъответствие между 
предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. 
Цената за изпълнение на договош е окончателна и не подлежи на увеличение. 

Запознат съм с,з^й[№т^к)вия, които биха повлияли върху цената на внесеното 
от мен предложение/ 

Подпис и печат: 
Дата 22/ 05 / 2015год. 
Име и фамилия: Мирослав/Димитров 
Длъжност: Управител [/ 
Наименование на участника: „БИДДПЛАН-08" ЕООД, гр. Велико Търново 

mailto:buildplan_08@abv.bg
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ПЛ. "МАЙКА БЪЛГАРИЯ" № 2, 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

о д д ъ р и л : 

/ арх. Нийб1||:ай Малакозв / 

Главен архитект на . ' 
Община Велико Търново 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

ОБЕКТ: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯ
ВАНЕ НА МОСТ НАД РЕКА БЕЛИЦА НА ОБЩИНСКИ НЪТ GAB 1111 
"КИЛИФАРЕВО - ПЛАКОВО" И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЪТ 
GAB 1111"КИЛИФАРЕВО - НЛАКОВО / ПЪТ 1П-551/". 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ФАЗА: Технически проект 

1. Предмет и основание на заданието. 
Предмет на настоящото задание е актуализиране на инвестиционен проект -

"Аварийно възстановяване на мост над река Белица и укрепване на път GAB 1111 
"Килифарево - Плаково / път III-551/". 

Проектът е изготвен през 2013 г. от фирма "БИЛДПЛАН - 08" ООД гр.В.Търново, 
с проектанти - инж. Васил Иванов Василев и инж.Мирослав Иванов Димитров. 

В резултат на проливните валежи от дъжд и наводнение от 19 юни 2014 г. са нанесени 
допълнително нови щети по мостовото съоръжение и на подходите към него. 

Възстановяването на каменния сводов мост и общинския път GAB 1111 "Килифарево -
Плаково/ път 111-551", ще осигури транспортна връзка между гр.Килифарево и с.Плаково, 
както и гр.Елена и съседните населени места. 

2. Обхват на проекта. 
Каменен сводов мост и подходите към него за осигуряване на връзка с техническата 

инфраструктура и прилежащия терен. 
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3. Основание и цел на заданието. 
Целта на заданието е изготвянето на актуализиран работен проект за обект: "Аварийно 

възстановяване на мост над река Белица и укрепване на път GAB 1111 "Килифарево -
Плаково/път III-551/". 

Разработката да осигурява безопасна експлоатация на съоръжението. 

Към проекта да бъде приложени архитектурни детайли, статистически изчисления, 
доказващи носимоспособността и устойчивостта на кострукцията, включително проверки за 
всички комбинации, натоварвания и земетръс. 

Да бъде заверена от правоспособен технически контрол. 
Да бъде указана технологията за изграждане на мостовото съоръжение и приложени 

технически спецификации. 

В съответствие с чл. 13 от Наредба № 4/ 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти се определят следните основни цели: 

3.1. Фази на проектиране: 
• Технически проект 

3.2. Изисквания към обекта -

Съществуващото мостово съоръжение е архитектурно-строителен паметник на 
културата от епохата на Възраждането в гр.Килифарево. Построен е през 1885 от майстор 
Недялко Й. Тихойнов от гр.Килифарево, ученик на майстор Колю Фичето. 

Основно изискване е запазване на автентичния вид на мостовото съоръжение и 
подобряване на експлоатационното му състояние. 

Да се запази габарита на връхната конструкция, която позволява реализация само на 
една лента за движение на МПС. 

Проектното решение да включва изграждане на предпазен парапет. 
Да се предвиди реконструкция и укрепване на пътното платно на общинския път 

в зоната на каменния мост. 

3.3. Необходими проекти части: 

• Геодезия; 
• Конструкции; 
• План за безопасност и здраве; 
• Пожарна безопасност; 
• Други по преценка на проектанта; 

Цялата проектна документация да бъде разработена в необходимия обем и съдържание 
и да отговаря на изискванията според част II, глава Осма от Закона за устройство на 
територията за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, както и на 
подзаконовата нормативна уредба за неговото прилагане. 

Проектите да съдържат: обяснителна записка, подробни количествени сметки 
/количествено - стойностни сметки/, работни чертежи и детайли необходими за съответните 
видове СМР. 
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Да се изготви обобщена количествено - стойностна сметка. 
Проектите да се представят в графичен и цифров вид на магнитен носител. 
Проектните материали да бъдат предадени в 5 / пет / еднообразни екземпляра. 

4. Други изисквания към проекта. 

4.1. Нормативни документи. 
При проектирането да се спазят техническите задания заложени в "Норми за 

проектиране на пътни, жп мостове и водостоци", "Норми за проектиране на подпорни стени", 
Наредба № 3 от 2004 г. - за основните положения за проектиране на констрз^циите на 
строежите и на взаимодействията върху тях, както и всички останали нормативни 
документи, действащи към момента. 

4.2. Съгласуване - проектът подлежи на съгласуване с Национален институг за 
недвижимо културно наследство ( НИНКН). 

м. март 2015 г. 
гр.Велико Търново Изготвил: .^.у , 

/ ин^^^И^Бояджиев/ 
Началник отдел "ТИ" 
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