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Д О Г О В О Р 

№79/20.08.2018 г. 

за проектиране и изпълнение на строителство 

 

Днес, 20.08.2018 г. в с. Венец, между: 

1. ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ПАЛАМАРА“ с ЕИК: 2016174120111,  и. 

д. номер по ЗДДС:BG201617412 – териториално поделение на „СИДП“ ДП, със седалище и адрес 

на управление: село Венец, ул. „Кирил и Методий” № 17, представлявано от инж. Севен Башлъ  - 

директор и Валя Димова – ръководител счетоводен отдел на стопанството, действащ като 

упълномощено лице, съгласно Заповед № 183/02.05.2018 година на инж. Веселин Нинов в 

качеството му на Директор на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, и наречено по-

нататък за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

2. ”РАДИТА” ООД с ЕИК: 125015185, със седалище и адрес на управление: гр. 

Търговище, бул. Петко Р. Славейков № 22, представлявано от Димитринка Илиева, в качеството и 

на управител, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

и на основание чл. 112, ал.7,т.2 от ЗОП и Протокол № 2 / 16.07.2018 г. от комисия назначена 

със заповед № 446/10.07.2018 г., утвърден на 23.07.2018 г. за определяне на изпълнител след 

проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 -195 от ЗОП с 

предмет: „Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски 

надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект 

„Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в 

Пункт за обработка и съхранение на дивечово месо в ПИ 072030, землище с. Борци общ. 

Венец, обл. Шумен, на територията на ТП „ДЛС Паламара“ (биотехнически съоръжения по 

смисъла на ЗЛОД, необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, 

водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”, 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

1.1. Настоящият договор се сключва на основание разпоредбите на чл.194 от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с проведена процедура събиране на оферти чрез публикуване 

на обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.187-189, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от 

ЗОП. 

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни: „Инженеринг 

(изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на 

строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Преустройство по време на 

строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Пункт за обработка и 

съхранение на дивечово месо в ПИ 072030, землище с. Борци общ. Венец, обл. Шумен, на 

територията на ТП „ДЛС Паламара“ (биотехнически съоръжения по смисъла на ЗЛОД, 

необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, 

разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”, при 

технически изисквания и цени, посочени в съответното техническото и ценовото предложение на 

участника, което е неразделна част от този договор, вкл. следните дейности: 

а) Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части съгласно техническото 

задание за изпълнение на строителни и монтажни работи и съгласуване на изготвения работен 

инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества до степен на 

готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6, т.1 от 

ЗУТ и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

 

б) Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на 

обекта в съответствие със: 
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 Техническата спецификация към документацията за възлагане на обществена поръчка; 

 Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Линеен график), включващо всички 

видове дейности, които ще се изпълняват; 

 

  Инвестиционният проект по т. 1.2. по-горе и приложените към него остойностени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностни сметки; 

в) Упражняване на авторски надзор по време на реализацията на обекта. 

1.3. Срокът за изпълнение за обекта, включен в предмета на настоящия договор, е в 

съответствие с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложения към него линеен 

календарен план (график за изпълнение). 

1.4. Срокът на изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на 190 

(сто и деветдесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

междинни срокове за отделните основни дейности, както следва: 

1.4.1. Срок за изпълнение на проектиране до фаза Работен проект - 10 (десет) календарни 

дни; 

1.4.2. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажните работи, съгласно 

изискванията на документацията, техническата спецификация, техническото предложение – 180 

(сто и осемдесет) календарни дни; 

1.4.3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството - ще се 

осъществява в зависимост от времетраенето на строителството – от подписване на Протокол за 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/ - 

Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. 

1.5. Срокът, общо за изпълнение на възложените с настоящия договор работи, започва да 

тече, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уведомително писмо, изпратено от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за стартиране на дейностите по договора и приключва с подписването 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/ - 

Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. Уведомителното писмо за 

стартиране на дейностите по договора следва да е придружено с необходимите документи за 

извършване на проектирането, които възложителят е длъжен да осигури. 

1.6. При наличието на непредвидени обстоятелства и обективна невъзможност за изпълнение 

на възложена с настоящия договор работа, извън волята на страните, срокът за изпълнението на 

договора спира да тече от датата на подписването на двустранен констативен протокол 

установяващ наличието им, до отпадане на същите. 

1.7. Мястото на изпълнение на СМР е: поземлен имот № 072030 в землището на с. Борци, 

общ. Венец, обл. Шумен. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1.Общата стойност на договора е в размер на 157 826,00 лв. (сто петдесет и седем хиляди 

осемстотин двадесет и шест лева ), без ДДС. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена 

по–долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 

2.2.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 20% (двадесет процента) от общата 

стойност на договора, без ДДС - платимо в 7-дневен срок след получаване от Възложителя на 

Разрешение за строеж за обекта по т. 1.2. по-горе; 

2.2.2. ПЪРВИ МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 50% (петдесет процента) 

от стойността на договора, без ДДС, се извършват на база реално изпълнени и приети без 

забележки СМР, установени с констативен приемо-предавателен протокол за установяване на 

действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от 

конкретно оправомощени лица, придружен от изискуемите актове и протоколи, съгласно Наредба 

№ 3/2003г., в 7-дневен срок от подписване на протокола; 

2.2.3. ВТОРО МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ до достигане на 70% (седемдесет процента) 

от стойността на договора, без ДДС – платимо в 7-дневен срок след издаване на съответния акт 

съгласно Наредба № 3/2003г., констатиращ достигането на обекта на етап „груб строеж“; 
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2.2.4. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, 

ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 година в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на 

констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. Размерът на 

окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по 

договора се приспаднат извършените плащания. 

БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

    IBAN: Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  

    BIC: Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

   Банка: Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи инвестиционния проект качествено и в 

договорения срок, при съобразяване с идейния проект и спазване на техническото задание за 

проектиране и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, 

санитарните и противопожарни норми. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 5 (пет) комплекта на хартиен носител и един комплект на електронен носител от 

съгласуваните проекти. 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва 

императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта, 

като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или 

доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на 

договора.  

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта един комплект от работните чертежи 

и да ги предоставя, при поискване от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или СТРОИТЕЛНИЯ 

НАДЗОР или проектантът, упражняващ АВТОРСКИ надзор, за нанасяне и заверка на поправки по 

време на изпълнението на обекта. 

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на 

строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта. 

3.5. При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва 

изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата 

по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима необходимите 

мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор 

дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите 

площи и околна среда, да осигури опазване на дървета, тротоари, площадки и други съществуващи 

елементи на инфраструктурата.  

3.6. За срока на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка 

за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и строител, съгласно 

изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./. 

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При 

ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 115, чл. 

175 чл. от Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за 

подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя 

на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.1. Да получи от Изпълнителя изпълнение по настоящия договор. 

4.2. Да заплати договорената цена по реда и начина посочен в договора.  

4.3. В случай на констатирано неизпълнение Възложителят освен уговорената неустойка в 

раздел XI от настоящия договор задържа в своя полза и внесената от Изпълнителя гаранция по 

изпълнението на договора. 
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V. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

5.1. Неразделна част от настоящия договор са  техническата и ценова оферти на изпълнителя.  

5.2. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство и специалните разпоредби на ЗОП . 

5.3. Изменение на клаузите на договора може да се извършва само при хипотезите 

предвидени в ЗОП  и след постигнато съгласие между страните, изразено в писмена форма, като за 

постигнатите договорености се подписва анекс. 

 

VІ. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТАТА 

6.1. Приемането на извършената работа по т. 1.2 се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

6.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата 

по т. 6.1 на протокол за приемане на работата. 

6.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

6.4. При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-

монтажни работи, вкл. влагане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира 

изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след 

уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). След извършената проверка 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подписват Констативен протокол, в който се определя и 

срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

определения срок,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД. 

6.5. Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява  

чрез подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето осъществяващо строителен надзор. 

6.6. Преди подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа по реда на т. 6.5. лицето осъществяващо строителен надзор проверява съответствието на 

извършените СМР с представеното в офертата Техническото предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

присъствието на негови представители. 

6.7. След извършената проверка по реда на т. 6.6 и при констатиране на 

недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и 

Техническото предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата осъществяващи инвеститорски контрол и 

строителен надзор, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за 

отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. При неотстраняването им от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от 

ЗЗД. 

6.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо строителен 

надзор, да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се 

недостатъци на изпълнените СМР. 

6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност от случайно погиване на обекта, от момента на 

предаването на обекта на мястото, съгласно т. 1.7, с Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа по реда на т. 6.5., подписан без забележки по реда и съгласно условията на 

настоящия договор.  

6.10. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя 

лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по 

настоящия договор, за което писмено  уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
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7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 

появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни 

срокове по НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

7.2. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане 

на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за 

въвеждане в експлоатация. 

7.3. За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след 

съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. ”Гаранционният срок” спира да 

тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите. 

 

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

8.1. Настоящият договор се прекратява: 

8.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид; 

8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, 

извън случаите по т. 8.2.1., с 15-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 

страна; 

8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да 

предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на 

обстоятелствата; 

8.1.5. с окончателното му изпълнение. 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

8.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 

работни дни; 

8.2.2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествено изпълнените СМР, 

констатирани по реда, указан в договора; 

8.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

8.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

8.2.5. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП. 

 

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по 

настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: 

пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по 

смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, 

непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.  

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 

договор поради непреодолима сила е длъжна: 

9.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на 

непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията й; 

за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за 

причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди.; 
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9.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 

минимум понесените вреди и загуби. 

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора. 

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако: 

9.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала 

добросъвестно задълженията си по този договор. 

9.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 

всички разумни грижи. 

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или 

част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред 

своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 

необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 

 

ХI. НЕУСТОЙКИ 

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и строително-

монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното 

извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по т. 11.3., същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора по т.2.1. 

11.2. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто 

от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази стойност. 

11.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавената дейност за 

всеки просрочен ден.  

11.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално 

изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат неустойки. 

11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, 

лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, 

извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно 8.1.4. 

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за 

разплащане, без да дължи санкция по чл. 11.2 от договора, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изостава съгласно Линейния график за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, 

подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

тридневен срок от неговото подписване. 

 

ХІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

12.1. При подписване на настоящия договор, Изпълнителят предоставя на Възложителя 

гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 /три/ на сто от стойността на 

договора без ДДС, равна на 4734,78 лв. (четири хиляди седемстотин тридесет и четири лева и 

седемдесет и осем стотинки). 
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12.2. Гаранцията се представя от Изпълнителя под формата на парична сума, внесена по 

сметка на Възложителя, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 

12.3. При точно и пълно изпълнение на договора 1,5 (едно цяло и пет) % от 3 (трите) % 

гаранция за изпълнение на договора се възстановява в рамките на 30 (тридесет) календарни дни 

след окончателното приемане на действително извършените СМР без забележки. 

12.4. Тъй като предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, за срок не по-

малко от 120 месеца (сто и двадесет месеца), то остатъка – 1,5 (едно цяло и пет) % от 3 (трите) % 

гаранция за изпълнение на договора е предназначена за обезпечаване на гаранционното 

поддържане и се освобождава в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на 

гаранционните срокове за изпълнените СМР /гаранционно поддържане/. 

12.5. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на Изпълнителя, 

Възложителят може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.  

12.6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд. 

12.7. В случай на представена банкова гаранция или застраховка от Изпълнителя, 

Възложителят освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора 

след уреждане на всички финансови претенции между страните. 

12.8. Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по 

нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период 

на действие, са за сметка на Изпълнителя. 

12.9. В случай, че банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 5-дневен срок, Възложителят 

има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 10 (десет) работни дни 

от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана 

с Възложителя. 

12.10. Изпълнителят е задължен да удължи срока на валидност на гаранцията в случай, че 

действието на договора се удължи на база сключено писмено споразумение с Възложителя, с 

които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му. 

12.11. Изпълнителят е задължен да удължи действието на гаранцията по искане на 

Възложителя, ако е направено в рамките на срока на валидността й.  

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 1.Техническа оферта 

2. Ценова оферта 

 

    Изготвил:__/П/__________________ 

    Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

    Проверил: ___/П/________________ 

    Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /П/ 

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /П/ 

инж. Севен Башлъ                                                            Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП „ДЛС Паламара“ Димитринка Илиева 

 Управител на „Радита” ООД 

      

Валя Димова: /П/ - Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Ръководител счетоводен отдел 

на ТП „ДЛС Паламара” 


