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Приложение  №2 

 

Проект!                                                              
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№……………………………………………………… 
                                             

          Днес ...............2020г.  в  гр. Мизия, на основание чл.112 от ЗОП, във връзка с 

Решение №……………… на Кмета на Община Мизия за избор на Изпълнител, се сключи 

настоящия договор между: 

1.ОБЩИНА МИЗИЯ, със седалище и адрес на управление: гр. Мизия 3330, ул. 

„Георги Димитров" № 25-27, БУЛСТАТ 000193088, Дан. № BG 000193088, 

представлявана от Валя Берчева - Кмет на Община Мизия и Петя Беляшка - 

Савчева – Главен счетоводител, и  

        2.ИЗПЪЛНИТЕЛ: “…………………...……..”, със седалище  и адрес на управление 

……….…………………, ул……………………………….……..; Булстат …………………..; 

банков код ……………….……….., сметка№…….……..………..….,представлявано от 

…………………………….….., в качеството му на ………………, от друга страна 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Настоящият договор е в изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3(три) 

обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

град Мизия” 

Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

с.Софрониево” 

Обособена позиция №3: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

с.Войводово” 

 (посочва се конкретната обособена позиция, за която се сключва договорът) 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни дейностите, заложени 

в Техническата спецификация, съобразно отделни възлагателни писма за конкретни 

обекти. 

(2) Обекта, конкретните количества и срока за изпълнение се уточняват преди започване 

на ремонтните работи  с възлагателно писмо. 

Чл.2. Гаранционният срок и поддържане се определя на ………….….. 

/……………..……………………………/ календарни месеца съгласно представената 

оферта  и  приложимата Наредба № 2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е …………………………..  лв. 

/…………………………./ без ДДС, съответно до ………………………..  лв. 

(…………………………) с включително ДДС, при единични цени на отделните видове 

СМР и анализи, съгласно представеното ценово предложение. 

(2) Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на Изпълнителя:  
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Банка: ........................................................................., 

BIC: ............................................................................, 

IBAN: ........................................................................., 

 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени СМР до размера на 

сумата по договора, въз основа на заверени протоколи за извършени и подлежащи на 

заплащане видове СМР и по офертните единични цени. За завършени и подлежащи на 

разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския 

контрол и са отразени в съответния протокол. 

(4) Плащания ще се извършват както следва: След завършване на конкретния обект, 

възложен на Изпълнителя от Възложителя с възлагателно писмо. Разплащанията са в 

размер на действително извършените дейности за съответния обект. Изплащат се след 

представяне от Изпълнителя на фактури, отговарящи на изискванията на Закона за 

счетоводството, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително 

извършените работи, като дължимата сума се формира въз основа на договорените 

единични цени. Плащането се осъществява до 30 (тридесет) календарни дни от 

представяне на горепосочените документи.  

(5) Сумата по  алинея 1 е за цялостното извършване на съответния вид работа, цена на 

вложените материали, извършени работи и разходи за труд, механизация, енергия, 

складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) При възникнала нужда от извършването на допълнителни дейности или нужда от 

ремонт на общински обекти след изразходването на предвидените средства и при наличие 

на осигурени в бюджета на Община Мизия средства, се предвижда възможност за 

промени в стойността на сключения договор чрез подписване на допълнително 

споразумение между страните и при спазване на клаузите и ограниченията, предвидени в 

Закона за обществените поръчки. 

 

Чл 4. (1) Единичните цени за разплащане на възложените видове дейности са както 

следва:    

За  Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията 

на град Мизия”: 

№ Описание на СМР/СРР  
мерна 

ед. 

ед.цена  

лв.без ДДС  

1 

Фрезоване (технологично с цел осигуряване на 

минимални технологични дебелини на изравнителните 

пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, 

включително, натоварване, транспортиране на 

определено разстояние, разтоварване на депо. 

м2 

  

2 
Механизиран земен изкоп, включително натоварване и 

транспорт на депо до 5 км 
м3 

  

3 

Разваляне на бетонова настилка, включително 

натоварване, транспортиране на определено разстояние 

и разтоварване на депо 

м3 

  

4 

Разваляне на асфалтова  и трошенокеманна настилка, 

включително натоварване, транспортиране на 

определено разстояние и разтоварване на депо до 5 км 

м3 

  

5 
Разваляна на съществуващи бордюри, включително 

натоварване и транспорт на депо до 5 км 
м 

  

6 Разваляна на съществуващ тротоар от бетонови плочи м2   
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или естествен камък, включително натоварване на 

отпадъци и транспорт на депо до 5 км 

7 
Направа на ивичен изкоп за основи, включително 

натоварване и транспорт на депо до 5 км 
м3 

  

8 

Направа на ръчни кръпки с дебелина на до 6 см, 

включително изрязване с фугорезачка, разкъртване, 

почистване от отпадъци, подготовка на основата, 

полагане на битумен разлив за връзка и заливане на 

фугите с битумна паста. 

м2 

  

9 

Направа на машинни кръпки с дебелина 4 см, 

включително фрезоване, натоварване на фрезован 

материал, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо до 3 км, полагане на битумен 

разлив за връзка и заливане на фугите с битумна паста. 

м2 

  

10 

Тампониране на дупки с различна дебелина, без 

изрязване с плътна смес тип А, включително подготовка 

и почистване на основата, полагане на битумен разлив и 

уплътняване.  

тон  

  

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка  м   

12 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, 

съгласно ТС, включително всички свързани с това 

разходи. 

м2 

  

13 

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, 

съгласно ТС, включително всички свързани с това 

разходи. 

м2 

  

14 
Доставка и полагане на биндер за профилиране и 

изравняване 
тон  

  

15 
Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2 

  

16 
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2 

  

17 

Доставка и полагане на пътна основа от несортиран 

трошен камък, включително всички свързани с това 

разходи, в това число подготовка  и уплътняване на 

основата  

м3 

  

18 
Направа на бетонова настилка с дебелина до 20 см, без 

армиране 
м3 

  

19 
Изработка и монтаж на армировка, обикновена и средна 

сложност от стомана АIII 
кг 

  

20 Направа на кофраж за стени с дебелина до 20 см, линеен м2   

21 Доставка и полагане на бетон клас C16/20  м3   

22 Доставка и полагане на PVC тръба ф50 за  барбакан м   

23 

Доставка и полагане на тротоар от вибропресовани 

бетонови плочи 40/40/5 см, на цименто - пясъчна основа, 

включително подготовка и уплътняване на основата 

м2 

  

24 Доставка и полагане на бордюри 18/35/50, включително м   
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укрепване с бетон С12/15, подготовка на основата и 

фугиране с цименто-пясъчен р-р 

 

За Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

с.Софрониево” 

№ Описание на СМР/СРР  
мерна 

ед. 

ед.цена  лв. без 

ДДС  

1 

Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални 

технологични дебелини на изравнителните пластове) на 

съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо. 

м2   

2 Механизиран земен изкоп, включително натоварване и 

транспорт на депо до 5 км 
м3   

3 
Разваляне на асфалтова  и трошенокеманна настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено 

разстояние и разтоварване на депо до 5 км 

м3 

  

4 

Направа на ръчни кръпки с дебелина на до 6 см, 

включително изрязване с фугорезачка, разкъртване, 

почистване от отпадъци, подготовка на основата, полагане 

на битумен разлив за връзка и заливане на фугите с 

битумна паста. 

м2   

5 

Направа на машинни кръпки с дебелина 4 см, включително 

фрезоване, натоварване на фрезован материал, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на 

депо до 3 км, полагане на битумен разлив за връзка и 

заливане на фугите с битумна паста. 

м2   

6 

Тампониране на дупки с различна дебелина, без изрязване 

с плътна смес тип А, включително подготовка и 

почистване на основата, полагане на битумен разлив и 

уплътняване. 

тон   

7 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, 

съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2   

8 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, 

съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2   

9 Доставка и полагане на биндер за профилиране и 

изравняване 
тон   

10 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2   
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11 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2   

12 

Доставка и полагане на пътна основа от несортиран 

трошен камък, включително всички свързани с това 

разходи, в това число подготовка  и уплътняване на 

основата 

м3   

 

За Обособена позиция №3: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на 

с.Войводово” 

№ Описание на СМР/СРР  
мерна 

ед. 

ед.цена  лв. без 

ДДС  

1 

Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални 

технологични дебелини на изравнителните пластове) на 

съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо. 

м2   

2 Механизиран земен изкоп, включително натоварване и 

транспорт на депо до 5 км 
м3   

3 
Разваляне на асфалтова  и трошенокеманна настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено 

разстояние и разтоварване на депо до 5 км 

м3 

  

4 

Направа на ръчни кръпки с дебелина на до 6 см, 

включително изрязване с фугорезачка, разкъртване, 

почистване от отпадъци, подготовка на основата, полагане 

на битумен разлив за връзка и заливане на фугите с 

битумна паста. 

м2   

5 

Направа на машинни кръпки с дебелина 4 см, включително 

фрезоване, натоварване на фрезован материал, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на 

депо до 3 км, полагане на битумен разлив за връзка и 

заливане на фугите с битумна паста. 

м2   

6 

Тампониране на дупки с различна дебелина, без изрязване 

с плътна смес тип А, включително подготовка и 

почистване на основата, полагане на битумен разлив и 

уплътняване. 

тон   

7 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, 

съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2   

8 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", за 

износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, 

съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м2   
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9 Доставка и полагане на биндер за профилиране и 

изравняване 
тон   

10 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2   

11 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 

различна ширина, съгласно изискванията на ТС. 
м2   

12 

Доставка и полагане на пътна основа от несортиран 

трошен камък, включително всички свързани с това 

разходи, в това число подготовка  и уплътняване на 

основата 

м3   

(посочва се количествена сметка за обособена позиция, за която се сключва договорът) 

(2) При възникнала нужда от извършване на допълнителни видове дейности, 

непредвидени първоначално в техническата спецификация по обществената поръчка, 

възложените и извършени дейности ще се разплащат като ще се прилагат 

ценообразуващите показатели, предложени от участника, както и „Разходни норми-СЕК“ 

и стойността на материалите, доказани с фактура.  

 

Ценообразуващите показатели са: 

- Часова ставка - ………………лв./ч.ч. без ДДС; 

- Допълнителни разходи - …………% върху разходите за труд; 

- Допълнителни разходи - ……...% върху разходите за механизация; 

- Цени на материали, доказани с фактури с …….. % доставно-складови разходи;  

- Печалба - ………% начислена върху обема СМР/СРР. 

 

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 5. Срокът на настоящият договор е до 31.12.2021 г. Срокът на договора започва да 

тече от датата на неговото подписване. 

 

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Чл.6. Изпълнителят е длъжен: 

(1) да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва 

предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, 

техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности 

(2) да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, 

отговарящи на БДС и отраслови норми, както и да извършва качествено СМР. 

Материалите, предварително съгласувани с Възложителя се доставят със необходимите 

документи, удостоверяващи съответствието с нормативните изисквания; 

(3) да изпълни задълженията си по настоящия Договор, качествено в определените 

срокове; 

(4) да предостави на Възложителя договорената документацията с необходимото 

съдържание за използването и по предназначение; 

(5) да познава всички релевантни закони, актове и наредби на България, които 

биха могли да повлияят или да се отнасят по някакъв начин към дейностите по 

обществената поръчка и съответния договор. В частност те трябва да се подчиняват на 

ЗУТ (Закон за Устройство на Териториите) и съответните му Наредби, както и Наредбата 

за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 

Фактурирането и плащанията по договора се извършват в съответствие със Закона за 

счетоводството;  
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(6) да осигурява материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 

необходимо за строителството; 

 (7) да уведомява незабавно Възложителя в случаите, когато трети лица нарушават 

правата му по този договор; 

(8) да изпълни възложената работа с квалифицирани работници и постоянно 

техническо ръководство; 

 (9) Възложените работи се приемат с протокол за установяване на извършената 

работа (акт обр.19) 

(10) да осигурява безопасността на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата, с което поема пълна отговорност за състоянието им. 

Евентуалното използване на алтернативни маршрути за движение се съгласува с 

Възложителя и органите на КАТ; 

(11) да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си 

ползването на подизпълнител и в пет дневен срок от подписването на настоящият договор 

да го представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;    

Чл. 7 Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя. 

Чл. 8 Изпълнителят гарантира за качественото изпълнение на строителството в рамките 

на възможните допуски по БДС, при спазване на валидните по договора нормативи, 

предписания и правила за строителство; 

Чл. 9 Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е 

допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е 

нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. 

Чл. 10 Изпълнителят е длъжен да има застраховка за професионална отговорност за 

дейността си и за целия срок по този договор, съответстваща на категорията на строежа, 

съгласно правилата на Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и 

строителството 

Чл. 11 Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със 

строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на 

изпълнителните работи. 

Чл. 12 (1) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със 

строителството са за сметка на Изпълнителя. 

(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 

строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителя. Изпълнителят носи регресна 

отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди. 

Чл. 13. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното 

качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло; 

Чл. 14. Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка в срок до 7/седем/ 

календарни дни, считано от датата на писменото му уведомяване появили се недостатъци 

от некачествено извършена работа или вложени некачествени материали по време на 

строителството 

Чл.15. Изпълнителят има право: 

(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора; 

(2) да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора 

(3) да иска от Възложителя приемане на работа, в случай, че е изпълнена точно. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 16. Възложителят се задължава: 

(1) да предостави на Изпълнителя строителна площадка за времето, предвидено за 

изграждане на обекта - предмет на настоящия договор; 



 

8 

 

(2) да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол по време на 

изпълнение на договора; 

(3) да съдейства за изпълнението на договореното, като своевременно решава всички 

технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 

(4) да приеме в срок изпълнените работи от Изпълнителя по реда и при условията на 

настоящия Договор; 

(5) да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на 

Изпълнителя; 

Чл. 17. Възложителят има право: 

(1) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора; 

(2) да иска от Изпълнителя да изпълни предмета на договора в срок, без отклонение от 

уговореното и без недостатъци 

Чл. 18. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение 

на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея 

разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за 

тези препятствия. 

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи 

задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят 

от другата страна; 

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по 

отстраняването им се поемат по равно. 

Чл.19 (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на 

този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава 

оперативната му самостоятелност; 

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в 

нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от 

поръчката. 

VІІІ. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на обекта се задължава да отстранява за своя сметка 

скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в рамките на гаранционния 

срок на обекта, посочен в чл.2 от настоящия договор. 

(2) Гаранционният срок се отразява в приемо-предавателния протокол и е задължителен за 

Изпълнителя; 

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен 

приемо – предавателен протокол; 

(4)За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено 

изпълнителя. В срок до 7 дни след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с 

Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния 

технологично необходим срок. 

(5) Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци за своя сметка; 

Чл. 21. При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционния срок, установени с 

констативен протокол, Изпълнителят дължи на Възложителя сума равняваща се в двоен 

размер на направените разходи за отстраняването на дефектите, както и претърпените 

щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване. 

 

 

 

IХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И  НЕУСТОЙКИ 

Чл. 22. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да плати уговорените 

възнаграждения в сроковете по настоящия договор, той дължи на Изпълнителя неустойка 
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в размер на 0.05% от дължимата сума, но не повече от 5% от общата стойност по 

договора.   

Чл. 23.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни поръчката по уговорения в настоящия договор 

начин и с уговореното качество, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.5 % 

/нула цяло и пет на сто/ от предвиденото възнаграждение за  дължимото изпълнение, но 

не повече от 10 % /десет/ от общата стойност на договора. 

Чл. 24. При неспазване на сроковете за започване на обекта и срока за приключване на 

обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 1 % /едно 

на сто/ от стойността на неизпълнените работи за всеки просрочен ден, но не повече от 20 

%/ двадесет/ процента от общата стойност по договора. 

 

Х. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ 

Чл. 25. (1) СТРАНИТЕ по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът 

за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или 

задължения на СТРАНИТЕ, които са възникнали и са били дължими преди настъпването 

на форсмажорното събитие, включително  и възникнали задължения за плащане, чийто  

падеж  настъпва след възникването на  форсмажорното обстоятелство.  

(2) СТРАНАТА, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в  срок до 3 /дневен/ 

дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването. 

Засегнатата СТРАНА периодично предоставя последващи известия за начина, по който 

форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на 

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

(3) СТРАНИТЕ не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от форсмажорно събитие. 

(4) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от СТРАНИТЕ е 

възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с 

клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, 

СТРАНИТЕ предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да 

изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното 

събитие. 

(5) СТРАНИТЕ възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор 

веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата 

сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има 

право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. 

Чл.26. (1) Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, 

което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не 

зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, 

производствени аварии, военни действия, природни бедствия- бури, проливни дъждове, 

земетресения, градушки, наводнения, заледявания  и др. природни стихии, а така също и 

правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.  

(2) Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие 

на неположена дължима грижа от СТРАНА по настоящия договор или при полагане на 

дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно. 

 

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 27.  Действието на този договор се прекратява: 

(1) С извършване и предаване на договорените дейности. 
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(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

(3) С едностранно изявление на Възложителя за развалянето му при неизпълнение от 

другата страна. 

(4) Тъй като договорът е сключен под условие, то всяка от страните може да поиска 

прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от 

сключването му. 

Чл.28. (1) Едностранното разваляне на договора по ал. 3 на предходния член се допуска 

както при пълно неизпълнение, така и при частично, лошо или забавено изпълнение, 

съгласно условията на чл. 87-88 от ЗЗД. 

(2) При разваляне на договора Възложителят е длъжен да отправи 7 (седем) дневно 

писмено предизвестие до Изпълнителя. 

Чл. 29. (1) Договора за обществената поръчка може да бъде изменен само в случаите на 

чл.116 от ЗОП. 

(3) Възложителят може да прекрати договора, съгласно чл.118 от ЗОП, както и съгласно  

настоящия договор, само когато има основателни причини за това.  

 

ХІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, 

Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.  

§ 2.Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за 

Възложителя и един за Изпълнителя 

§ 3.  Всички уведомления, съобщения, указания и други между страните, ще се 

изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс или ще се оставят на посочените 

адреси, срещу подпис на отговорно длъжностно лице. 

§ 4. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна 

на банковата сметка,седалище и адрес на управление в седемдневен срок от момента на 

промяната. 

§5. В договора не се допускат поправки, зачерквания, независимо от техния вид и 

характер. 

§6.Всички изменения на договора се извършват с допълнителни писмени 

споразумения към него.    

 

Приложения:  

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:  

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;  

- Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

- Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. Валя Берчева                                                                             

Кмет на Община Мизия 

 

2. Петя Беляшка - Савчева 

 Главен счетоводител 

  

СЪГЛАСУВАЛ:  

Юрисконсулт Горан Златков 

 


