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ДОГОВОР
№ Д–ОП - 12/14.05. 2020Г.
„Преустойство на част от дворно пространство – спортна
площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола
Вапцаров“ – гр. Банско”

Днес, 14.05.2020 г., в гр. Банско, между:
ОБЩИНА БАНСКО, със седалище и адрес на управление: Облaст Благоевград, община
Банско, гр. Банско, п.к. 2770, пл. „Никола Вапцаров” № 1, БУЛСТАТ 000024663,
представлявана от Иван
Кадев – Кмет на община Банско, наричан за краткост в този
договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
„БРАВО- СТРОЙ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, общ.
Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ 3, БУЛСТАТ/ЕИК 101688586, представлявано от
Димитър
Янков, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание чл.112 от ЗОП във връзка с чл. 69 от ППЗОП, и във връзка с Решение
№ 09-20-100/19.02.2020 година на Кмета на Община Банско за класиране на участниците и
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Преустойство на част от
дворно пространство – спортна
площадка в Професионална лесотехническа
гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”
по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и
преустройство на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови такива в
Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско“ във връзка със
сключен договор № BG06RDNP001-7.002-0006-C01 от 23.05.2019 г., сключен между
Община Банско и ДФ „Земеделие“, се сключи настоящият договор, с който страните по
него се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу
заплащане строително-монтажни работи (наричани за краткост по-долу „СМР”) за обект
„Преустойство на част от дворно пространство – спортна
площадка в
Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”,
съгласно условията и сроковете на настоящия договор, документацията за участие в
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обществената поръчка, както и в съответствие с издадените строителни книжа, ценовото и
техническото предложение на изпълнителя, вкл. представените от него в офертата му КСС
и анализ на единичните цени, приложение към настоящия договор, както и действащата
нормативна уредба.
ІІ.СРОКОВЕ
Чл. 2. (1) Настоящият договор се счита за сключен от датата на подписването му от двете
страни.
(2) Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е 148 (сто четиридесет и осем)
календарни дни, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва от
датата на съставяне на Акт обр. 2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството. За край на изпълнението – окончателното
предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на съответния Акт образец,
съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се
извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.
(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или
държавен орган, срокът по чл.2, ал. 2 съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма
вина за спирането и подписване на акт обр. 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до
некачествено изпълнение на СМР се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от
31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение, като срокът по чл.2, ал.2 спира да тече до
съставяне на акт обр. 11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на
непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел XI
Форсмажорни обстоятелства.

ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 684 624,16лв.
(шестстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 0,16ст.)
без ДДС, съответно размер на 821 548,99лв. (осемстотин двадесет и една хиляди
петстотин четиридесет и осем лева и 0,99ст. ) с ДДС.
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(2) Посочената в чл.3, ал. 1 обща цена е формирана на база количествата СМР за
изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация,
материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички
други разходи, необходими за изпълнението) на отделните видове работи, посочени в
КСС, към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна
част към настоящия договор.
(3) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в КСС в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните технико икономически показатели:
- средна часова ставка – 4,50 лв.
- доставно-складови разходи - 8 %
- допълнителни разходи върху труда - 90 %
- допълнителни разходи върху механизацията - 40 %
- печалба - 9%
(4) Всички разходи, надвишаващи размера на общата стойност, посочена в чл.3, ал. 1 от
този договор, и размера на неприетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в чл.3, ал. 1
стойност на извършените СМР по следния начин:
1. Авансово плащане – в размер на 30% (тридесет процента) от общата цена по чл. 3,
ал. 1 в размер на 205 387,25лв. (двеста и пет хиляди триста осемдесет и седем лева и
0,25ст.) без ДДС или 246 464,70лв. (двеста четиридесет и шест хиляди четиристотин
шестдесет и четири лева и 0,70ст.) с ДДС, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от
датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, подписан протокол за откриване
на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа съгласно
образеца към Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството и след представяне на гаранция за обезпечение на пълния размер на
аванса съгласно условията, посочени в ЗОП, при спазване на изискванията на настоящия
договор и документацията за участие.
2. Междинни плащания – общо в размер до 50 % (петдесет процента) от общата цена
по чл. 3, ал. 1, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на представяне от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и двустранно подписан протокол за реално извършени и
приети СМР (Образец 19), придружен с подробни количествени сметки, сертификати за
качество на материалите и/или декларации за съответствие на материалите и протоколи от
изпитване на материалите, за които е необходимо.
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Първото междинно плащане се извършва след достигане на изпълнен обем от реално
извършени и приети СМР по договора, равняващи се на минимум 30 % от общата цена по
чл. 3, ал. 1, като от заявената сума за плащане, се приспада заплатеният по т. 1 аванс, след
което по реда на чл. 8, ал. 3 от договора, се освобождава гаранцията за авансово
предоставени средства.
3. Окончателно плащане - в размер на останалата част от общата цена по чл. 3, ал. 1,
след извършените по чл.4, ал. 1, т. 1 и т. 2 плащания, за договорените реално извършени и
приети СМР за обекта, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на
представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и подписан по реда на чл. 17 от договора без
забележки Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, придружен
с подробни количествени сметки, сертификати за качество на материалите и/или
декларации за съответствие на материалите и протоколи от изпитване на материалите, за
които е необходимо.
(2) Сроковете за плащане по чл. 4, ал. 1, спират да текат, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде
уведомен писмено, че фактурата му не може да бъде заплатена, тъй като сумата не е
дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на
доказателства, че разходът не е правомерен. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да
даде необходимите разяснения, да направи изменения или представи допълнителна
информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни дни след като бъде уведомен за
това. Срокът за плащане продължава да тече, считано от датата, на която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно съставена фактура или поисканите допълнително
разяснения, корекции или информация.
(3) При извършване на всяко плащане по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да прихване от дължимото плащане, всички суми, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойки, при изпълнение на възложените СМР по настоящия
договор или други изискуеми суми, съгласно условията, посочени в договора.
(4) На заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежат само реално извършените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР, приети по реда и съгласно условията на настоящия договор.
(5) Всички плащания по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор се извършват след издадена и
предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, в която се посочва номера
на настоящия договор и наименованието на поръчката.
(6) Всички плащания се извършват с преводно нареждане по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: BG45UNCR75271063951014
BIC: UNCRBGSF
Банка/Клон: Уникредит Булбанк АД
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 6 в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита
се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
Чл. 5. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи несъответствие между одобрения технически
проект и фактическото положение на строителната площадка, което налага да се изгради
нещо различно от заложеното, е длъжен незабавно да спре строителството на обекта в
тази му част и да сезира с писмен доклад ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както и лицето,
осъществяващо строителен надзор.
(2) Изпълнението на строителството може да продължи само след получаване на изрично
писмено разпореждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно указанията, съдържащи се в него.
Чл. 6. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира нещо различно от техническия проект, без да
спази процедурата по чл. 5 и от това настъпят финансови или други вреди за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за обезщетяване на
причинените вреди.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или застраховка или депозира
гаранция под формата на парична сума, най-късно при сключване на договора, в размер на
3% от общата цена за изпълнение на договора, посочена в чл. 3, ал. 1, без включен ДДС 20 538,72 лв. (двадесет хиляди петстотин тридесет и осем лева и 0,72 ст.).
(2) Гаранцията, под формата на банкова гаранция или парична сума, може да се
предостави от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице - гарант.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да гарантира изпълнението на договора и чрез застраховка,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична
сума, то сумата следва да бъде преведена по посочената банкова сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP;
BIC: FINVBGSF,
при банка: „Първа инвестиционна банка” АД;
титуляр на сметката : община Банско;
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(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на
гаранцията по чл. 7, ал. 4 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за
изпълнение, посочен в чл. 2, ал. 1 от договора, ако липсват основания за задържането й.
Гаранцията ще бъде възстановена по сметката, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.
(7) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да
бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си
по този договор. Банковата гаранция следва да е със срок на валидност най – малко 60
(шестдесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение, посочен в чл. 2, ал. 1
от договора. Оригиналния екземпляр на банковата гаранция, се предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След изтичане срока на валидност на предоставената банкова гаранция,
същата се връща в оригинал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) Всички разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение,
представена във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средствата от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на
застраховка, то тя следва да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на
отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най –
малко 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение, посочен в чл.
2, ал. 1 от договора. Оригиналния екземпляр на застрахователната полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (в която той е посочен като трето ползващо се лице –
бенефициер), се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След изтичане срока на валидност на
предоставената застрахователна полица, същата се връща в оригинал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(10) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за посочения срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обещетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно до 15 (петнадесет) календарни дни преди
изтичане на срока на валидност на банковата гаранция или на застраховката, да удължи
нейното действие, съобразно евентуалното удължаване на времетраенето на изпълнението
на договора при условията на настоящия договор и съобразно указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения
от гаранцията за изпълнение, независимо от формата, под която е представена, при
неточно, некачествено или ненавременно изпълнение, на което и да е от задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
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(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.
(14) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да търси обезщетение по общия ред.
(15) 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.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция, която обезпечава аванса, в размера по
чл. 4, ал. 1, т. 1 от договора, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на
подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа съгласно образеца към Наредба № 3.
(2) Гаранцията за авансовото плащане се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - в една
от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на чл. 7 от
настоящия договор.
(3) Гаранцията се освобождава в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на
аванса.

VIІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извърши възложените му по настоящия договор СМР с необходимия
професионализъм, в сроковете и условията, определени в настоящия договор,
документацията за участие в обществената поръчка, офертата на избрания изпълнител,
както и съгласно изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и
нормативи за съответните дейности;
2. да извърши СМР, предмет на настоящия договор, по вид, количество и качество,
спазвайки изискванията на настоящия договор, документацията за участие в обществената
поръчка и офертата на избрания изпълнител;
3. да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, и
съобразно нормативните изисквания и направената от него оферта и приложения, както и
да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и
сертификат за произход, доказващи съответствието на доставяните материали;
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4. да поеме разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи,
необходими за изграждане на обекта, за своя сметка;
5. да осигури за целия период на изпълнение на настоящия договор, технически
ръководител на обекта, съгласно чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ както и да поддържа по време на
изпълнението на договора валидна застраховка „Професионална отговорност“, като лице
изпълняващо строителна дейност, за вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети
лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.
6. да съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички промени, наложили се в хода на
строителството съгласно условията и сроковете на настоящия договор;
7. при изпълнение на строително-монтажните работи за обекта да осигури сам и за своя
сметка безопасността на гражданите, като стриктно спазва нормативните изисквания.
8. да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3) и при нужда да го
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи, както и да съдейства при взимане
на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп
до обекта и цялата документация;
9. да осигури охрана на строителната площадка по време на изпълнението на СМР, да
ограничи действията си само в рамките на строителната площадка и след приключване на
обекта, да я възстанови в първоначалния й вид – да изтегли цялата механизация и
невложени материали и да остави площадка чиста от отпадъци;
10. да участва в осигуряването на заповедна книга на строежа;
11. при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да използва лицензирани лаборатории за
доказване качеството на вложените материали и изделия в обекта;
12. да изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. година за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
СМР (Обн., ДВ, бр. 37 и попр. ДВ бр.98/2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.) и да спазва
изискванията по охрана на труда при изпълнение на СМР;
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други
лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно
действащите норми;
14. да представя на контролните органи, проектанти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния
надзор, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове;
15. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за съставяне на протоколите
за действително извършени СМР (Образец 19), както и на Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3;
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16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа точно и систематизирано деловодство, както
и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените СМР,
позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с
изпълнението на договора;
17. да предостави възможност на компетентните органи, Управляващия орган,
националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности,
Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на
документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват
пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното,
счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към
финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след
приключване на оперативната програма.
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания по
изпълнението на строителната дейност, включително и разпоредбите на ЗУТ и Закона за
камарата на строителите по отношение на изискванията свързани с вписването в ЦПРС и
поддържане на изискванията отговарящи на групата и категорията на обекта.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа и за целия период на договора
необходимите за изпълнение на поръчката експерти и квалифицирана работна ръка, както
и механизация съгласно представената от него оферта.
19. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва:
за период от 5 (пет) години след датата на приключването на услугите по настоящия
договор;
20. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на
място;
21. да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при изпълнение на
поръчката, съобразно изискванията на Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г.
22. да сключи договор за подизпълнение, спазвайки изискванията, посочени в ЗОП,
ППЗОП с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален
екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 /три/ дневен срок.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;
2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работа, в случай че е изпълнена точно,
съгласно сроковете и условията на настоящия договор;
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3. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение за изпълнената и приетата
работа съгласно сроковете и условията на настоящия договор;

VIIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до строителната площадка за срока на
изпълнение на настоящия договор;
2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи
разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строежа;

и

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични одобрени и съгласувани технически
проекти по всички части.
4. да приеме в срок изпълнените работи, предмет на настоящия договор, ако същите са
изпълнени съгласно сроковете и условията на договора;
5. да заплаща в договорените срокове и при условията на настоящия договор дължими на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми;
6. при установяване на появили се в посочените в договора гаранционни срокове дефекти,
да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 14, ал. 1 от договора.
7. да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с условията на Договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0006-C01 от 23.05.2019 г. по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и да изисква от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съблюдава, спазва и прилага във връзка с изпълнение на
задълженията си по настоящия договор.
8. да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако настъпят промени в договора за
безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него, с цел коректното и точно
изпълнение на задълженията му по него.
9. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните от него проверки на място. Той има право,
ако сметне за необходимо да извършва извънредни проверки на място, без да уведомява
предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица (или упълномощени консултанти),
които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации;
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2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни и предаде възложената работа в срок и без
отклонения от поръчката;
3. във всеки момент от изпълнението на договора да изисква информация за хода на
изпълнението и да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или
поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните
документи и условията на настоящия договор, като допълнителните разходи в тези случаи
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. да удържа начислените и предявени неустойки и/или други обезщетения по договора от
дължимите плащания съгласно условията на настоящия договор;
5. да откаже да приеме извършените работи, изпълнени в отклонение от договора – по
реда и съгласно условията на чл. 17 от договора.
6. да посещава обекта или да извършва проверки, по всяко време на изпълнение на
договора, относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите
параметри на възложената по договора работа.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, 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. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните
срокове текат от деня на приемането на работите от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без
забележки и подписването на констативния протокол.
(2) Гаранционните срокове за изпълнените СМР, предмет на договора са съгласно
Техническото предложение на изпълнителя, а именно: 5 (пет) години и започват да текат
от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички появили се в
посочените в настоящия договор гаранционни срокове дефекти на обекта.
Чл. 14. (1) За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
изпрати свой представител на място до 48 часа от получаване на писменото уведомление
за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите,
като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол. В
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да
изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя
едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за
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отстраняване. За съставения по този ред протокол, се счита, че същият се приема от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да отстрани появилите се дефекти за своя сметка в посочения в протокола срок.
(2) Отстраняването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предявените дефекти по реда на ал. 1, се
отразява в констативен протокол, който страните подписват.
(3) При неотстраняване на появилите се дефекти по реда и съгласно условията на ал. 1,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им,
както и неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от тяхната стойност.

Х. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР
Чл. 15. (1) При завършване на съответни видове СМР, предмет на настоящия договор, за
одобряването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена
покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.
(2) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи
се съставят и всички изискуеми актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба №
3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Чл. 16 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на
съответна част от възнаграждението, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците
или не извърши необходимите и уговорени работи, за което се съставя констативен
протокол, в който се описва установеното.
(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните
права по избор:
1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за
своя сметка;
2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката,
респективно недостатъците на работата;
3. да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на
изработеното.
(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова
съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да развали договора.
Чл. 17. Предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва с
подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на
строежа (Акт образец 15 към Наредба № 3).
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Чл. 18. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

XI. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ
Чл. 19. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на
задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на
задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата
не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими
преди настъпването на форсмажорното събитие.
(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък
срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи
доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата,
естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни
последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи
известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на
задълженията й, както и за степента на спиране.
(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да
осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат,
като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени
като последица от форсмажорно събитие.
(5) 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.
(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до
спирането му .
Чл.20. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е
всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния
контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението
му невъзможно като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни
бедствия-бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и
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др., природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове,
безредици и други.
(2) Не е налице непреодолима сила, 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.

XІI. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.21. (1) При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от
задълженията му по настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0.1% (нула цяло едно на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен
ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 от договора.
(2) При всяко друго неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията
му по настоящия договор, извън случаите по чл. 14, ал. 3 от договора, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% (пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 от
договора за всяко неизпълнено задължение.
(3) При пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички платени суми по договора (ако има
такива), както и неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от общата цена по чл. 3,
ал. 1 от договора.

XIII. ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ
Чл. 21а. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява
екип от експерти – инженерно-технически състав, посочени в офертата, неразделна част
от този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя лицата по ал.1, посочени в офертата му, без
предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя инициатива предлага смяна на експерт от ръководния екип
в следните случаи:
1.

При смърт на експерта;

2.
При невъзможност на експерта да изпълнява възложената му работа, поради болест,
довела до трайна неработоспособност на експерта;
3.
При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.
Когато експертът бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от
общ характер;
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5.
При лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или
дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор.
(4) В случаите по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено
уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на експерта и прилага
доказателства за наличието на някое от основанията по ал. 3. С уведомлението,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като новият
експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация като тази на заменяния експерт
и професионален опит, не по-малък от неговия.
(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 с ново уведомление по реда на ал. 4.
(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерта, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) В случай, че даден експерт не е сменен незабавно и е минал период от време, преди
новият експерт да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да
предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт.

XІV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. С изпълнението на всички задължения на страните.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. С едностранно изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за развалянето му при неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. При прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- юридическо лице.
6. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява
договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
7. Когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на
поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.
8. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
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Чл. 23. Прекратяването на договора става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи по изпълнение на договора.
Чл. 24. (1) Едностранното разваляне на договора по чл. 22, ал.1, т. 4 се допуска както при
пълно неизпълнение, а така и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно с
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. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже от договора, съгласно чл. 22, от настоящия
раздел, само когато има основателни причини за това. Под този текст се разбира и липсата
на финансова възможност от негова страна да финансира работите по договора.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, със 7 (седем) дневно
писмено предизвестие и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
(1). забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет)
работни дни;
(2). не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
срок;
(3). системно не изпълнява задълженията си по договора;
(4). бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване
в несъстоятелност или ликвидация;
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати
ползи при прекратяване на договора.
Чл. 28. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за
това, Изпълнителят дължи възстановяване на платените му авансово суми по договора
при следните условия, и както следва:
1. в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно
условията на договора;
2. в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и
приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното
авансово плащане, когато авансът е в по-висок размер;
(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно, на
датата, следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 4 от договора.
Чл. 29 (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.
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(2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при условията на
чл. 116 от ЗОП.

XV. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 30. (1) Община Банско е администратор на лични данни по смисъла на приложимото
българско и европейско законодателство. Община Банско е утвърдила Вътрешни
правила/политика за защита на личните данни в общинска администрация Банско, която е
достъпна на уеб сайта на общината.
(2) По силата на договорните отношения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и община Банско,
община Банско обработва личните данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите представляващи и
контактни лица за целите на договорното задължение.
(3) Община Банско полага дължимата грижа за събирането и съхранението на личните
данни на лицата при стриктното спазване на разпоредбите на националното и
европейското законодателство.
(4) Община Банско прилага подходящи технически и организационни мерки за
осигуряване на сигурността на обработването на личните данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неговите представляващи и контактни лица по договора.
XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 31. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер,
свързани с изпълнението на обществената поръчка.
(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени
поръчки (АОП) съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл. 32. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 33. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.116
от Закона за обществени поръчки.
Чл. 34. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
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Чл. 35. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма и подписани от упълномощените представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Съобщенията ще се получават на следните адреси :
1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ 1
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ 3
(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна
да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 36. Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни
екземпляра един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Неразделна част от този договор са следните приложения:
1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Техническа спецификация .
4. Количествено-стойностна сметка към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДИМИТЪР ЯНКОВ – УПРАВИТЕЛ НА
„БРАВО-СТРОЙ” ЕООД

Съгласували:
.…………………………..
Сашка Въчкова
Зам.- кмет, община Банско
......................................
Димитър Русков,
Директор дирекция “ФСД”, община Банско
…………………………..
Цветанка Обецанова
Началник отдел „ОПП“, община Банско
Изготвил:........................
Мартин Бориков
Юрисконсулт отдел „ОПП“, община Банско
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