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Д  О  Г  О  В  О  Р 

 

№13/26.08.2015 г.   

за 

“Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор 

№ 2014BG16SPO001-011 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” 

по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. 

Днес 26.08.2015 г. между: 

ОБЩИНА АНТОН, с адрес:2089 с. Антон, пл. ”Съединение” №1, по ЕИК/БУЛСТАТ 

000777255 и представлявана от Цонка Николова Гешева – Кмет и Мария Александрова Вътева 

– ДД”АПОФСД”, наричана по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна наричано по-долу 

"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

и 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД  вписано в Търговския регистър на 17.05.2013 г. съд с 

решение по ф.д №544/1989110, Булстат (ЕИК) 831643461, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С.Раковски” №128, ет.8  представлявано от 

Николай Кръстев Ръжев в качеството му на Упълномощен представител и Изпълнителен 

директор ЕГН 4911096663, 

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ  

определен за изпълнител публична покана № №9043238 

 (уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки) 

наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу 

за краткост "Договор" по проект: „Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински 

извори”, с. Антон“ по Договор № 2014BG16SPO001-011 по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд 

„Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2015 г.     

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
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Чл. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Възстановяване 

на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор № 2014BG16SPO001-011 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от 

Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за 

щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.     

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Договорената цена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е 

неразделна част от Договора е в размер на 51 255,13  /петдесет и една хиляди двеста 

петдесет и пет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. 

Цената по ал.1. се формира на база единичните цени за изпълнение на СМР, посочени 

в Количествено-стойностните сметки в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не подлежат на 

промяна. 

 Цената за изпълнение на строителните работи включва всички разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за цялостно изпълнение предмета на договора, в това 

число, но не само - за труд, материали, механизация, транспорт и др. 

 Размерът на дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение подлежи на анексиране 

след извършване на корекция от страна на финансиращия орган – до цена не по- 

малка от 2% от стойността на договора за изпълнение на строителството за обекта. 

 Договора може да се анексира след: 

(2) По предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след писменото одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

както и след съгласуване от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по 

Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г., когато е оправдано за 

изпълнението на Работите, се допуска замяна на определен вид работа от количествено - 

стойностната сметка с друг вид допълнителни работи, като: 

1. Когато за сметка на определен вид работа от количествено - стойностната сметка ще 

се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в 

количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица 

по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Когато за сметка на определен вид работа от количествено - стойностната сметка ще 

се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в 
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количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва въз основа на посочените 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване. 

(3) Замените по ал. 1 не могат да водят до увеличение на Договорната цена и/или 

недопустими отклонения от одобрените инвестиционни проекти. 

(4) Плащанията по Договора ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията, посочени 

в Договора, както следва: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото по следния начин: 

Авансово плащане   50%  (петдесет процента) от цената на договора. Плащането ще 

се извърши след подписването на договора и отпускане на авансово плащане от 

страна на Договор № 2014BG16SPO001-011 по проект:  „Възстановяване на пътна 

настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства 

от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от  

19 юни 2014 г. и след представяне на фактура за авансова стойност;   

2. Окончателно плащане - 50%, след изготвяне и приемане на необходимите актове за 

приемане на действително извършената работа и след представяне на фактура от 

страна на Изпълнителя.  

(5) Фактурите по всички плащания задължително трябва да указват, че разходът е 

направен за извършване на строително - монтажни работи проект: „Възстановяване на пътна 

настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор № 2014BG16SPO001-011 по схема 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската 

комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от 

бедствията от 19 юни 2014 г.     

(6) Към всяка фактура и Заявка за плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага документ, 

удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, въз основа на 

посочени от него единични цени и количества. 

(7) Сумите в договора подлежат на анексиране при неодобрение от страна на 

Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”  

(8) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по следната негова 

банкова сметка: 
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IBAN BG79BUIN70681050386416 

BIC BUINBGSF 

Банка „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ”, гр. София 

 (8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да посочи друга банкова сметка чрез изпращане за това 

на писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договорената цена е окончателна и не подлежи 

на актуализация за срока на настоящия договор. 

(9) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети. 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. Договорът влиза в сила от подписване на протокол акт 2 а за откриване на 

строителна площадка и има действие до 40 календарни дни. 

3.1. Мястото на изпълнение на поръчката е село Антон, Община Антон. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 

определен в т. 10.1 от настоящия договор. 

4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма 

всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора. 

6.3. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор. 

6.4. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

6.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 Да изпълни договорените видове работи в съответствие с: 

o Офертата му и приложенията към нея; 

o Условията и изискванията на документацията за провеждане на 

обществена поръчка; 
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o Действащи норми по здравословни условия на труд; 

o Указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (както и със 

заповедите на проектанта и Консултанта за строителен надзор в 

заповедната книга в случаите, в които те са нормативно изискуеми). 

 Да извърши възложените му строителни работи в договорените срокове, като 

спазва стриктно сроковете, заложени в линейния календарен график; 

 Да създаде необходима организация за изпълнението на възложените му работи, 

 като осигури своевременно работници, материали, строителните съоръжения и 

техника, необходими за изпълнението на задълженията по този договор; 

 Да спазва изискванията на всички технически нормативни актове, както и 

правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна 

безопасност и ОВОС; 

 Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, 

отговарящи на изискванията на БДС и на техническите изисквания за 

изпълнение на строителните работи на обекта; 

 Да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 

изпълнението на Договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

 Да съставя всички актове и протоколи, предвидени с този договор, както и 

всичките актове и протоколи по Наредба №3 на МРРБ и съгласно Действащото 

законодателство, да ги представя за проверка и подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Да съхранява на Обекта всички необходими документи, свързани с изпълнението 

на видовете Работи за обекта; 

 Да предоставя неограничен достъп до Обекта и възможност за извършване на 

контрол, инспекции и ревизии на и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на други контролни 

и одитиращи органи, съобразно техните правомощия в съответствие с 

Действащото законодателство; 

 Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за посещението на контролни органи и 

дадените от тях предписания относно изпълнението предмета на настоящия 

договор. 

 Да спазва дадените му указания по изпълнение на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от Проверките 

на място; 

 Да отстранява за своя сметка всички дефекти, некачествени Работи и/или 

неизправности, констатирани от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и другите упълномощени 

съгласно Действащото законодателство органи; 



       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

         Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 
 

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
  

 

Договор №13/26.08.2015 г. по проект: „Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по 

Договор № 2014BG16SPO001-011 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от 

Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 

юни 2014 г.  Страница 7 

 

 В случаите, в които е необходимо, да осигури за своя сметка от съответните 

инстанции всички разрешителни или други документи, свързани с 

осъществяване (или спиране) на възложените с този договор строителни работи. 

 Да не възлага Работи по Договора на трети лица и страни, извън списъка на 

заявените в офертата подизпълнители; 

 Да оборудва за своя сметка работниците си с облекло и лични предпазни 

средства; 

 Да създаде условия за осигуряване безопасността на всички лица на обекта, 

като провежда инструктажи и взема мерки за безопасни условия и охрана на 

труда на работниците и трети лица по време на изпълнение на договора. 

 Да спазва стриктно действащите разпоредби при работа с взривни, горивни или 

други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и 

сигурността на населението, ако използване на такива вещества и материали е 

необходимо за изпълнението на договора. 

 Да осигури охрана на Обекта и собствеността си, както и на собствеността на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на строителната площадка, в случай че такава не е 

осигурена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 Да вземе всички необходими мерки за недопускане на повреди или разрушение 

на инженерната инфраструктура във и извън границите на обекта по време на 

строителството. В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се причинят вреди, то 

възстановяването им е за негова сметка. 

 Да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на 

строителната площадка и граничещите й имоти и за предотвратяване на 

повреди, безпокойство на лица и повреждане на имущество в резултат на 

замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на 

работа. При неизпълнение на това задължение, всички разходи, обезщетения и 

глоби са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Да изготви пълна документация за въвеждане на Обекта в експлоатация; 

 Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при 

завършването му. 

 Да изпълнява всички задължения, посочени на друго място в Договора и 

приложенията към него, в т.ч., но не само, Техническите спецификации и 

Офертата. 

V. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ 
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Чл.7.(1) Всички строителни работи на обекта, предмет на този договор, трябва да 

бъдат извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по вид и количество съгласно проектната документация на 

обекта, КСС, Техническата спецификация и указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до изтичане на 

уговорения краен срок за изпълнение. 

(2) Промяна на договорените строителните работи е допустима, ако със същата не се 

променя обхвата на възложените СМР на обекта и ако същата е необходима: 

 за отстраняване на несъотвествия между количества на видове СМР по проектна 

документация и действително измерени количества на място на обекта; 

 за по-качественото и точното изпълнение на възложените СМР на обекта. 

(3) Промяна на отделни видове СМР е недопустима, ако същата би довела до 

съществено отклонение от издадените строителни книжа за обекта. 

(4) Промяна на количества СМР се извършва на основание изготвена заповед за 

промяна, съгласувана и подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Проектанта и 

строителен надзор. 

(5) Промяна в количествата на договорените видове СМР се извършва в рамките на 

общата цена за изпълнение на този договор и не може да води до увеличение на цената, 

посочена в чл.4 от този договор. 

Чл.8. (1) Предметът на договора се счита за изпълнен с подписване на протокол за 

удостоверяване на количествата изпълнени работи по обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и строителен надзор. 

(2) Приемането на извършените строителни работи и предаване на обекта от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до 10 дни, считано от крайната дата за 

изпълнение на СМР. 

Месечни доклади за хода на Работите. Заповедна книга 

КАЧЕСТВО 

Чл.9.(1) Качеството на изпълнените СМР трябва да отговаря на БДС за техническите 

стандарти, предвидени за отделните видове строителни работи. 
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(2) Качеството на изпълнените СМР и замерването им се установява с Протокол за 

измерване на извършени СМР за съответния период (бивш образец-акт 19) и документи, 

съставени в хода на строителството от строителен надзор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

недостатъци, като изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да разкрие и тества всяка една извършена 

работа, която по преценка на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да има недостатък. 

Чл.10. Некачествено извършените работи не се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава изцяло за своя сметка да поправи и отстрани всички 

констатирани недостатъци в строителните работи на обекта. 

Чл.11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема разходите по наредените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тестове 

за контрол на качеството на материалите и Работите на обекта, както и за тестове, извършени 

съгласно плана за контрол на качеството или по други причини. Разходите по контрола на 

качеството и всички необходими тестове и проби са част от Договорната цена и не могат да 

бъдат основание за искане на допълнително заплащане. 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 1538,00 (хиляди 

петстотин тридесет и осем лева) лева, представляващи  3 % от неговата обща стойност – 

51 255,13  /петдесет и една хиляди двеста петдесет и пет лева и тринадесет стотинки/ без 

ДДС. 

12.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато 

прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 30 дни. 

12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

12.3. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията по т. 8.1 в срок от 30 дни след приключване на изпълнението, без да 

дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 
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12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от гаранцията за изпълнение след 

завършване и приемане на всеки отделен етап. 

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

на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

VІI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 13.  Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

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

лицата по т. 9.1 на двустранен протокол/акт или на друг документ. 

13.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ  

Чл. 14 В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 0,5% (нула цяло и пет процента) от 

Договорната цена за всеки ден забава, до деня на изпълнението включително, но не повече 

от 20% (двадесет процента) от Договорената цена. 

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

реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

VХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

Чл. 15. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

15.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, 

е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
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15.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни  от настъпването на непреодолимата 

сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

15.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните 

с тях насрещни задължения се спира. 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. Настоящият договор се прекратява: 

16.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност 

(38); 

16.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

16.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - 

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

16.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

16.1.5. С окончателното му изпълнение; 

16.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

16.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

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

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага 

след настъпване на обстоятелствата. 

16.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

16.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 

работни дни; 

16.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
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недостатъци; 

16.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

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

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

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

или ликвидация. 

16.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с писмено (срок на 

предизвестието) предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 17. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 18. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 

този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 

куриер срещу подпис на приемащата страна. 

Чл. 19. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 

адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени 

на стария адрес. 

Чл. 20. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, 

а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република 

България. 

Чл. 21. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство.(39) 

Чл. 22. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 



       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

         Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
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Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор. 

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор. 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към 

настоящия договор. 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

    КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН  /п / „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД  /п / 

                                  /ЦОНКА ГЕШЕВА/ /НИКОЛАЙ РЪЖЕВ -  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР / 

 

 

 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п / 

                                   /МАРИЯ ВЪТЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Възстановяване на пътна настилка 

на улица „Планински извори“ село Антон, Община Антон“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на фонд “Солидарност“ на Европейския съюз. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Антон и при 

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

становище на Европейския съюз и Координиращия орган.” 


