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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за регионално развитие 
Кохезионен фонд 

               ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” 
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“Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, както и 

от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013” 

 

 

DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Добрич" 

                                Договор за безвъзмездна помощ DIR- 5112122-C011 от 14.12.2012 г. 
 

 
 

П РОЕК Т !  
 
 

ДОГОВОР  
 
 №................./.....................2013г. 

 
 
Днес, ...........................г., гр. Добрич, между: 
1.ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, представлявана от Детелина Николова - Кмет, и 

Николинка Михайлова – гл. счетоводител, БУЛСТАТ 000852932 адрес за кореспонденция: 
гр. Добрич, ул. “България” №12, наричана за краткост “Възложител”  от една страна и от 
друга, 

2. .............................................................................., представлявано от ................................... 

........................., в качеството му на …………………, притежаващ л.к. № 

...............................изд. на ................................ год. от МВР - , ЕГН ................................., 
седалище и адрес на управление: ..............................................................., ЕИК 
.............................. , наричано за краткост " Изпълнител", 

 
на основание чл.41, ал.1 от Закона за обществени поръчки, в изпълнение на Решение 
№…../…….2013 г. на Кмета на Община град Добрич за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка и чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с 
чл.160, ал.2 от Закона за устройство на територията. 
 
се сключи настоящият Договор, като страните се споразумяха следното: 
 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане 

дейностите включени в обществената поръчка с предмет Изпълнение на строителен надзор 
за строителство на регионално депо Стожер по FIDIC като част от проект No DIR-



Този документ е създаден в изпълнение на проект DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Добрич”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд  на Европейския съюз и правителството на Р 
България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град 
Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите. 
 

 

5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Добрич", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." , 
съгласно Техническата спецификация и офертата на Изпълнителя, които представляват 
неразделна част от настоящия Договор. 

(2) За краткост предмета на Договора по ал.1 ще се нарича „услугата”. 
(3) В изпълнение на услугата Изпълнителят ще действа, като: 
1. Инженер през етапа на извършване на строителни  и монтажни работи, свързани с 

изграждане на регионално депо за отпадъци в землището на с. Стожер, Община Добричка, 
съгласно изискванията на Договорни условия за строителство за строителни и инженерни 
проекти, проектирани от възложителя. Общи условия. Международна федерация на 
инженерите-консултанти (FIDIC ), Първо издание, 1999г. Второ издание на български език: 
Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), 2008г.( FIDIC  
Червена книга); 

2. Лице упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при 
извършване на строителни и монтажни работи свързани с изграждане на регионално депо за 
отпадъци в землището на с. Стожер, Община Добричка.  

 Изпълнението предмета на настоящия Договор следва да бъде в съответствие с 
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Настоящият Договор се отнася за дейност, планирана в рамките на проект DIR – 
5112122-13-81 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ”, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „ОКОЛНА 
СРЕДА” 2007-2013г., финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен 
фонд  на Европейския съюз, както и правителството на Р България чрез Оперативна 
програма Околна среда 2007 – 2013. 

За нуждите на този Договор: 
1. Договорните условия за строителни и инженерни проекти, проектирани от 

възложителя. Общи условия. Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), 
Първо издание, 1999г. Второ издание на български език: Българска асоциация на 
архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), 2008г., ще се наричат FIDIC -Червена 
книга; 

2. В изпълнение предмета на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява строителен 
надзор спрямо : 

 - дейностите по Договор за „Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи 
сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по 
Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, 
проектирани от Възложителя (Червена книга)”, вкл. доставка и монтаж на технологично 
оборудване. 

3. Договорът за строителство: „Строителство на Клетка 1, производствени и 
обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД 
с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни 
обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга) ” ще се нарича за краткост "Договор за 
строителство"; 

4. Наредба № 2 от 31 юли 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 (обн. ДВ. бр.72 от 15. 08. 2003г., изм. 
ДВ. бр.49 от 14. 06. 2005г.) ще се нарича за краткост "Наредба № 2"; 

5.  Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 15. 08. 2003 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4. 05. 2004 г., изм., ДВ, 
бр. 29. 07. 2006 г.) ще се нарича за краткост "Наредба № 3". 
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Чл. 2. Услугата по чл.1 се състои в следното: 
(1) Обхватът на работа на Изпълнителя, без да ограничава записаното в други части 

на Договора, се състои в:  
1. Упражняване на непрекъснат строителен надзор по смисъла на чл. 168, ал. 1 от 

ЗУТ при извършване на строителни и монтажни работи (свързани със Строителство на 
Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване 
на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на 
строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)”), като носи 
отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на 
актовете и протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежа 
строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в 
експлоатация и изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и 
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал.  2 и ал. 3 на ЗУТ 

2. Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, 
необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за 
законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройство за актовете и протоколите, съставени по време на строителството; 

 

3. Носене на отговорност по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ; 
 

4. Следене за прилагането на пакета от мерки и дейности включен в „Плана за 
управление и опазване на околната среда” – изготвен и изпълняван от Строителя в рамките 
на сключения Договор за СМР; 

 

5. Контрол по изпълнението на Работната програма на Строителя, вкл. количеството 
и качеството на влаганите материали и на извършените работи по сключения Договор за 
строителство по FIDIC Червена книга. 
 
 

6. Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени 
в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на 
материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по 
съществуващите елементи на техническата инфраструктура; 

 

7. Периодично уточняване с Изпълнителя на строителството относно обхвата 
(фронта) на извършваните СМР; 

 

8. Организиране на ежемесечни срещи, с участие на Строителя и Възложителя 
(Звеното за изпълнение на проект: „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Добрич”), включващи доклади на по-важни обстоятелства, проблемни 
казуси, посещения на обектите, протоколиране на срещите; 

 

9. Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство 
съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, екзекутивната документация и внасяне на 
документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице 
от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация; 

 

10. Съгласуване на изготвяната екзекутивна документация в хода на изпълнение на 
обществената поръчка за СМР на обекта;  

 

11. Отговорност за прилагането на Договора за строителство по FIDIC и за всички 
решения, становища, мнения, сертификати, заповеди, издадени в качеството на Инженер, 
произтичащи от условията на FIDIC, Червена Книга; 
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12. Изготвяне на периодични доклади до Възложителя, за дейностите, проблемите и 
напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по 
искане от Възложителя и др./; 

 

13. Информиране на Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;  

 

14. Изготвяне и издаване на технически паспорт на строежа, съгласно разпоредбите на 
чл.176а и чл. 176б от ЗУТ и изискванията на Наредба No5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите; 

 

15. Съставяне и подписване на актове и протоколи по писмено искане на Възложителя 
извън фиксираните в Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

 

16. Изпълняване на предписания и указания получени от Управляващия орган и 
Междинното звено на Оперативна програма околна среда (ОПОС) и съобразяване формите 
на отчетни документи на ИНЖЕНЕРА (Актове на Инженера за сертифицираните разходи за 
изпълнените строително-монтажни работи), с Указанията за попълване и подредба на 
искания за средства, предоставяни от бенефициентите по Оперативна програма „Околна 
среда 2007 – 2013 г.” - http://ope.moew.government.bg/bg/references. 

 

17. Съдействие за сключване на Договори с експлоатационните дружества за 
присъединяване на строежа към мрежите на техническата инфраструктура; 

 

18. Даване на инструкции и/или указания за точно и качествено изпълнение на 
строителните и монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които 
не променят одобреният инвестиционен проект, а само го доуточняват и допълват; 

 

19. Информиране на Възложителя и РДНСК за всяко нарушение на строителните 
нормативни разпоредби, в тридневен срок след установяване на нарушението; 

 

20. Координация на взаимоотношенията между участниците през етапа на изпълнение 
на   строителството – проектанти, изпълнители на СМР, представители на Възложителя, 
представители на държавните контролни органи; 

 

21. Оказване съдействие при извършване проверки на място и одити, взимане на 
проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и осигуряване на достъп 
до наличната проектна документация (в рамките на реализирания проект по ОПОС) при 
искане от страна на контролни органи;  

 

22. Изпълнение на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 
място от компетентните контролни органи;  

 

23. Отразяване в писмени протоколи настъпили неблагоприятни или извънредни 
обстоятелства на обекта, като има задължението да изготви и съответната оценка на 
последствията, както и да издаде инструкции за отстраняване и др.; 

 

24. Спазване изискванията за съхраняване на документацията свързана с 
изпълнението на Договора,съгласно изискванията на ОПОС 2007-2013 г.; 
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(2) Задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата ще включват, но без да 
се ограничават до следното: 

 
Административни задачи :  

 

1. осигуряване и поддръжка на свой централен офис за изпълнение на Договора по 
предмета на поръчката на територията на град Добрич; 

 

2. осигуряване и поддръжка на приобектов офис в хода на изпълнение на 
строителството на строителната площадка (ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община 
Добричка); 

 

3. мобилизация на екипа на Инженера преди началото на строителните дейности по 
Договора за строителство по FIDIC Червена книга и своевременното му въвеждане в 
управление на строителството на обекта; 

 

4. информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством 
редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обекта 
по Договора за строителство по FIDIC; 

 

5. съветване на Възложителя по административни проблеми, произтичащи от 
изпълнението на Договора за строителство по FIDIC; 

 

6. контролира осъществяването на мерките за публичност от страна на изпълнителя 
по Договора за строителство в частта поставяне на билбордове и табели,  подпомагане на 
Възложителя при набавяне на точни данни за обекта за нуждите на предвидените мерки за 
информация и публичност;   

 

7. съгласува РПОИС разработен от Строителя. Изпълнението на строителството се 
провежда по съгласувания РПОИС; 

 

8. одобрява с предварение всяка една поръчка (заявка) за Технологично оборудване, 
материали  и/или работи на Изпълнителя на строителството и осъществява входящ контрол 
чрез проверка и приемане на всяка доставка на Строителя;  

 

9. подготвя и представя на Възложителя делегирането на права и отговорности на 
оправомощените специалисти, включени в изпълнението на строителния надзор; 

 

10. изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа, удостоверява и съхранява Протокола по 
реда и в сроковете по чл. 157 от ЗУТ; 

 

11. уведомява изпълнетеля на строителството за Датата на започване и заверява на 
Датата на започване  Заповедната книга на строежа, след съставяне на протокола за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и уведомява 
заинтересованите органи и ведомства по реда и в сроковете по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ; 

 

12. открива строителната площадка и определя строителната линия и ниво за 
разглеждания строеж само в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, като 
състави необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството; 

 

13. проверява и контролира всички Договорни изисквания и условия за започване на 
изпълнението на Договора за строителство; 
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14.  извършва подробно и задълбочено проучване на проектната документация в 
целия й обем и дава писмено становище по нея към Възложителя; 
 

15.  координира дейността на останалите участници в хода на реализацията на проекта 
при оформянето на строителната документация;  
 

16. подготвя цялостния комплект от строителни книжа, необходими за техническото и 
финансово досие на обекта за Възложителя и за целите на приемателния процес. 
 

Задачи по време на фазата на строителство:  
 

По време на този период работата на Изпълнителя ще включва (без да се ограничава 
само до това) следните задължения: 

 

1. контрол върху Работните програми на Строителя при изпълнение на Договора за 
строителство и изготвяне на становища по тях; 

 

2. провеждане на постоянен контрол и инспектиране на място на строителните 
работи, за да провери дали изпълнението и влаганите материали отговарят на 
спецификациите, проектната техническа документация по количество и качество, 
съответствието им на проектните и нормативни изисквания и добрите инженерни практики; 

  
3. издава Съобщение за несъответствие, както и писмени инструкции за 

отстраняване/поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията на Договора за 
строителство; 

 

4. проверява повърхнини по геодезичен път; 
 

5. начално и последващи периодични фотографски заснемания на обекта, одобряване 
на всякакви чертежи на местата, нивата и координатите на временни геодезични точки, 
ползвани от строителите; 
 

6. одобряване на всякакви табели поставяни на входа на обекта и по неговите 
граници; 

 

7. контрол за спазването на мерките за опазване на околната среда, от страна на 
Строителя, съгласно Плана за опазване на околната среда; 

 

8. създаване на система за сертифициране на извършените работи и дейности по 
Договора за строителство по FIDIC, които следва да са съобразени и с Указанията за 
попълване и подредба на искания за средства, предоставяни от бенефициентите по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” - 
http://ope.moew.government.bg/bg/references;  

 

9. одобряване на документите, посочени в изискванията и спецификациите, преди 
изработването на отделни механични, електрически и автоматизирани части и възли; 

  
10. създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи ежедневна 

информация получена от Строителя за работещата техника, персонал и обстоятелства, 
включително открити и причинени аварии на обекта; 
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11. изискване за представяне от страна на Строителя и одобряване на подробни 
методи за изпълнение на по-важните строителни и монтажни работи, както и обхватът им, 
преди тяхното започване;  

 

12. измерване и сертифициране на количествата съгласно FIDIC Червена Книга; 
 

13. консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на 
неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените съгласно  
специфичните условия на Договора за строителство по FIDIC; 

 

14. представя процедура за извършване на промени, както и формите за нея; 
 

15. контролира техническата целесъобразност на всяка една предлагана промяна, 
процедирането й съгласно законовите и Договорни изисквания, необходимостта от 
включване на други участници и допълнителни процедури, влияние върху стойността и 
срока за изпълнение; 

 

16. консултиране на Възложителя по искове и претенции на Изпълнителя в т.ч.: дава 
писмено становище по всички възникнали искове на Изпълнителя към Възложителя или 
обратно, както и съдейства за навременното им обезпечаване с необходимата документация. 
Защитава при необходимост своето становище пред съдебни или арбитражни институции; 

 

17. предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в 
управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да 
възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при 
спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на 
работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и на Договорните условия; 

 

18.  текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане от страна на 
Строителите по Договора за строителство по FIDIC Червена Книга; Издаване на : 
сертификати за междинни плащания, сертификат за плащане при завършване, сертификат за 
окончателно плащане, както и своевременно представяне на същите пред Възложителя; 

 

19. съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при спазване на 
Наредба № 3; 
 

20. одобряване на програмата на Строителя за провеждане на всички тестове преди 
предаване и тестове за предаване на обекта на Възложителя;  

 

21. поръчва тестове на материали и завършени работи, както и премахването на 
неправилни работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите с писмена 
инструкция; 

 

22. съставя и подписва протоколи за опитни изпитвания (вкл. уплътнявания на 
насипи); 

 

23. одобрява писмено подготвителните лабораторни изпитвания (опити); 
 
24. одобряване ползването на други еквивалентни, или по-високи стандарти, спрямо 

стандартите, записани в Договора, при обоснована от Изпълнителя по настоящия договор (в 
качеството му на Инженер по FIDIC) необходимост, в съответствие с офертите на Строителя 
и с предварително съгласие на Възложителя; 
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25. одобряване на всички методи и средства за повдигане на материали, конструкции, 
съоръжения и т.н.; 

 
26. изискване на образци от материали и документация за съответствие на влаганите 

материали по всички части на Договора, когато е приложимо в рамките на Договора, по 
преценка на Инженера. При всички случаи на обективна невъзможност да се доставят 
позиции от офертата на строителите, Инженерът се задължава да получи информация от 
Строителя и да получи писмено одобрение от Възложителя, което не може да нарушава 
конкурентните условия на обществената поръчка; 

 
27. съхранение и контрол на своевременното предоставяне и пълнотата на цялата 

документация за изпълнението на Договора, включително документация от производителя и 
доставчика на машините, съоръженията, сертификати за проби на машини и съоръжения от 
сертифициращи организации, гаранции, застраховки, екзекутивна документация, протоколи 
от срещи, финансова документация и всички други документи издадени от строителите или 
надзора;  

 
28. преглеждане и одобряване на наръчниците за използване и поддържане на 

Технологичното оборудване преди пускане в пробна експлоатация; 
 
29. преглеждане и одобряване на програмата за обучение на персонала на 

Технологичното оборудване.  
 
30. Провеждане на месечни срещи за напредъка на работите, като води и протоколи 

за обсъжданията. Изпълнителят трябва да представя на Възложителя протоколите от 
месечните срещи, заедно с тримесечните отчети. Да подготвя протоколи и от всички други 
официални срещи, в които участва. Документацията от месечните срещи е неразделна част 
от официалната документация на обекта. 

 
31. контрол на изготвянето на екзекутивна документация от страна на Изпълнителя на 

Договора за строителство по FIDIC, проверка на окомплектоването и заверка на същата за 
обекта; 

 
32. подготвя и организира за подписване Констативния акт (обр. 15) за изпълнения 

строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от 
специализираните органи за Приемателна комисия за обекта; 
 

33. контрол на извършваните проби и изпитания, предшестващи въвеждането в 
експлоатация, в съответствие с предписанията на производителите на Технологичното 
оборудване, както и на пробите след въвеждане в експлоатация на Технологичното 
оборудване;  
 

34. носи отговорност за правилното, навременно организиране на изпитанията на 
обекта, като за целта издава писмени инструкции; 
 

Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти в изпълнението: 
 

По време на този период работата на Изпълнителя ще включва (без да се ограничава 
само до това) следните задължения: 
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1. поддържане на екип през периода за отстраняване на дефекти и мобилизиране на 
специалисти при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите 
съгласно офертата. Предоставяне на тримесечна база на актуализиран списък на дефектите – 
отстранени, оставащи и новопоявили се;  

 
2. проверка и одобрение на извършеното от Строителя кадастрално заснемане за 

издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР;  
 

3. констатиране на остатъчни дефекти, контрол за отстраняване на дефекти в 
строителството, описани в акт образец 15; 

 
4. разпореждане на повторни проби  и изпитания, в случай на необходимост; 
  

5. подготвяне на Окончателен доклад до Възложителя след приключване на 
строително-монтажни работи по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и участие при организиране на 
Държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обекта. 

 
6. подготвяне на документацията за издаване на Разрешение за ползване, в 

качеството на упълномощено от Възложителя лице, съгласно чл. 4 ал. 2 на Наредба №2 от 31 
юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти; 

 
7. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на 

проектните показатели при експлоатационни условия, обвързано с гаранциите на Строителя 
на Договора за строителство по FIDIC Червена книга;  
  

Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти 
 

По време на този период работата на Изпълнителя ще включва (без да се ограничава 
само до това) следните задължения: 

 
1. издаване на сертификат за изпълнение след отстраняване на дефекти и доказване 

параметрите на съоръжението; 
 

2. изготвяне на окончателни технически и финансови доклади за настоящия Договор, 
предаване на архивите по Договорите на възложителя.   
 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 3. (1) Цената на настоящия Договор е ..........................лв. (словом ....................... лева)  
без ДДС или ..........................лв. (словом ....................... лева) с вкл. ДДС. 

(2) Цената по ал.1 включва всички разходи свързани с изпълнението на този Договор: 
1. разходи за текуща издръжка на централен офис и приобектов офис - осигуряване на 

необходимото обзавеждане, оборудване, консумативи, режийни; 
2. разходи за екипа на Изпълнителя – предложени ключови експерти, вкл. 

възнаграждения, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, 
свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката; 
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3. разходи за екипа на Изпълнителя – неключов и помощен персонал, вкл. 
възнаграждения, съответните социални и здравни плащания към тях и други разходи, 
свързани с екипа и необходими за изпълнението на поръчката; 

4. плащания към подизпълнители /ако има такива/; 
5. други разходи, считани за необходими за изпълнение на Договора. 
Допълнителни работи няма да бъдат заплащани от Възложителя. 
(3) Тази цена не подлежи на изменение и корекции, освен в случая на чл.33 от този 

Договор; 
(4) Плащанията ще се извършват в лева по банков път, след издадена от Изпълнителя и 

одобрена от Възложителя фактура, съгласно изискванията в Договора. 
(5) Възложителят не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън цената 

по ал.1. 
 

III.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 4. Плащанията ще се извършват с платежно нареждане по следната сметка на 
Изпълнителя: 

IBANсметка ................................ BIC код на банката .................... 
Банка: ................................... Град/клон/офис: ........................... 
Адрес на банката: ............................................ 
Чл. 5. Плащанията ще се извършват по следната схема: първо плащане, междинни 

пращания на тримесечие и окончателно плащане. 
Чл. 6. (1) Първото плащане е в размер на пет процента (5 %) от цената на Договора - 

........................ лв. без ДДС или ............................ лв с ДДС. 
(2) Първото плащане е дължимо след представяне на следните документи от 

Изпълнителя: 
1. Фактура – оригинал за първо плащане 
2. Встъпителен доклад на Изпълнителя, придружен с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по Договора; 
(3) Изпълнителят представя на Възложителя документите по ал.2 в срок до 20 

(двадесет) работни дни от датата на сключване на Договора; 
(4) Приемателна комисия на Възложителя по чл.26 в срок до 10 (десет) работни дни от 

датата на предаване следва: 
1. да прегледа и приеме документите по ал.2; 
2. при необходимост да изиска корекция на документи по ал.2, като в този случай 

коригираните документи се предават в срок от 5 работни дни от датата на искането за 
корекции; 

3. да даде становище за извършване/ отказ от извършване на първо плащане. 
(5) Първото плащане е платимо до 10 (десет) работни дни от датата на одобряването на 

документите по ал.2 от Възложителя. 
Чл. 7. (1) Междинните плащания са в размер на деветдесет (90 %) от цената на Договора за 
строителен надзор. От първото междинно плащане се приспада авансовото плащане.  

(2) Междинните плащания се заявяват от Изпълнителя след изтичане на всеки 
тримесечен отчетен период от срока на изпълнение на Договора. 



Този документ е създаден в изпълнение на проект DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Добрич”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд  на Европейския съюз и правителството на Р 
България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град 
Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите. 
 

 

(3) Размерът на междинното плащане се определя в процент (%) от стойността на 
Договора (за строителен надзор), базиран на процента сертифицирани дейности от  Договора 
за „Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение 
за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за 
строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена 
книга)”. 

 (4) Съответното междинно плащане е дължимо след представяне на следните 
документи: 

1. Междинен тримесечен доклад за изпълнение на Договора, придружен с копия на 
Актове на ИНЖЕНЕРА за сертифицираните разходи за изпълнените строително монтажни 
работи; 

2. Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя; 
3. Фактура – оригинал за междинно плащане. 
(5) Изпълнителят представя на Възложителя документите по ал.4 в срок до 10 (десет) 

работни дни от края на отчетният период;  
(6) Приемателна комисия на Възложителя по чл.26 в срок до 10 (десет) работни дни от 

датата на предаване следва: 
1. да прегледа докладите и приложените към тях документи (по смисъла на ал.4); 
2. при необходимост да изиска доработка, преработка или уточняване на въпросите, 

предмет на докладите и/ или на приложените към тях документи. В този случай допълнените 
и преработени доклади се предават в срок от 5 (пет) работни дни от датата на искането за 
доработка, преработка или уточняване на въпросите, предмет на докладите и/или на 
приложените към тях документи; 

3. да даде становище за извършване/ отказ от извършване на междинно плащане. 
(7) Становището на Приемателната комисия на Възложителя по ал.6 т.3 се представя на Възложителя за одобрение; 
(8) Становището на Приемателната комисия на Възложителя се представя и на Изпълнителя, като той има право в срок от 3 (три) работни дни да възрази писмено срещу 

направените констатации; 
(9) В случай, че в горепосочения срок по ал.8 Изпълнителя не изкаже възражение, Възложителят взема решение по представеното му становище за извършване на 

плащане/отказ от плащане в срок от 3 (три) работни дни; 
(10) Приемателната комисия на Възложителя, след положителното решение на Възложителя, съставя и подписва приемо-предавателен протокол за извършената работа през 

отчетния период; 
(11) Съответното междинно плащане е платимо до 10 (десет) работни дни от подписване 

на приемо-предавателен протокол от Приемателната комисия на Възложителя; 
 Чл. 8. (1) Окончателното плащане е в размер на десет процента (10%) от цената на 
Договора - ........................ лв. без ДДС или ............................ лв. с ДДС. 

(2) Окончателното плащане е дължимо след представяне на следните документи: 
1. Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, придружен с Технически 

паспорт на строежа (съгласно чл.176а и 176б от ЗУТ) и копие на Сертификата за приемане 
(съгласно под- клауза 10.1 от Договорните условия на FIDIC – Червена книга); 

2. Протокол образец 16 и Разрешение за ползване;  
3. Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя; 
4. Фактура – оригинал за окончателно плащане; 



Този документ е създаден в изпълнение на проект DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Добрич”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд  на Европейския съюз и правителството на Р 
България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град 
Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите. 
 

 

5. Банкова гаранция за окончателно плащане чиято стойност е равна на размера на 
сумата по окончателното плащане по Договора за надзор (Образец № 15) и отговаря на 
условията на Възложителя. 

(3) Изпълнителят представя на Възложителя документите по ал. 2 в срок до 3 (три) 
работни дни, считано от датата на издаване на Разрешението за ползване на строителния 
обект. 

(4) Приемателна комисия на Възложителя по чл.26, ал.1 в срок до 10 (десет) работни 
дни от датата на предаване следва: 

1. да прегледа и приеме документите по ал.2; 
2. при необходимост да изиска корекция на документи по ал.2 т.1, т.4 и т.5, като в този 

случай коригираните документи се предават в срок от 3 (три) работни дни от датата на 
искането за корекции; 

3. да даде становище за извършване/ отказ от извършване на окончателно плащане. 
(5) Окончателното плащане е платимо в срок до 10 (десет) работни дни от датата на 

представяне и приемане на всички документи по ал.2 от Възложителя. 

(6) Банковата гаранция по ал.2, т. 5 ще бъде освободена от Възложителя в срок до 7 
(седем) работни дни от датата на представяне от страна на Изпълнителя  „Сертификат за 
изпълнение” по смисъла на под-клауза 11.9 от Общите условия на FIDIC  - Червена книга. 

Чл. 9  (1) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от Възложителя суми, 
при виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, последният се задължава да 
възстанови съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искане 
за това  по следната сметка на името на Възложителя:  

IBAN: BG71SOMB91303310000501  BIC: SOMBBGSF 
 
(2) В случай, че Изпълнителят не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, 

Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва 
за периода на просрочието.  

 

(3) Преведените средства от Община град Добрич, но неусвоени от Изпълнителя, както 
и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия Договор, подлежат на 
възстановяване по сметка IBAN: BG71SOMB91303310000501  BIC: SOMBBGSF на името на 
Възложителя; 

 

(4) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Възложителя, са 
изцяло за сметка на Изпълнителя. 

 

 

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл. 10. (1) Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е с обща продължителност 

не повече от 27 месеца. Срокът по договора започва да тече от датата на получаване на 
писмено известие от страна на Възложителя. Възложителят ще изпрати писмено известие 
след подписване на договор за «Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи 
сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по 
Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, 
проектирани от Възложителя (Червена книга)». Срокът за изпълнение на предмета на 
поръчката приключва до 30.06.2015 г. 

(2) Срокът за изпълнение на договора включва: 
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1. Предвиденият срок за изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта е  не 
по-късно от 31.12.2014г. 

2. Периодът за съобщаване на дефекти - 6 месеца, който започва да тече след 
въвеждане на обекта в експлоатация /удостоверен със сертификат за приемане на обекта/. 

(3) Срокът приключва с издаване на „Сертификат за изпълнение”, съгласно клауза 11.9 
от Договорните условия на „ФИДИК - Червена книга”; 

(4) Тогава, когато изпълнението на Договора е спряно поради непреодолима сила, 
срокът по ал. 1 се удължава с периода на спирането. 

(5) При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи, 
съгласно изискванията на  Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минималните гаранционни срокове за извършени строително-
монтажни работи, считано от датата на издаване на разрешително за въвеждане в 
експлоатация, съгласно Закона за устойство на територията. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   

Чл. 11. (1) Възложителят има право: 
1. да получи услугата, уговорена с този Договор, в срока и при условията на същия; 
2. да проверява изпълнението на Договора по всяко време, без да затруднява работата 

на Изпълнителя. 
3. да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем и качество на неговите 

изисквания, предвидени в Техническите спецификации на поръчката, включително и цялата 
съпровождаща документация, свързана с изпълнението на Договора. 

4. да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на 
неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на Възложителя или на Комисията по чл. 26, ал. 1; 

5. при поискване да получава от Изпълнителя информация за хода на изпълнението 
по този Договор; 

6. да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна 
на Изпълнителя на представеното от него изпълнение по този Договор; 

7. да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на елементи от 
изпълнението по този Договор, в случаите когато същото е непълно или не съответства като 
съдържание и качество на изискванията му; 

8. с писмо да указва на Изпълнителя, необходимостта от предприемане на действия 
за решаването на възникналите в хода на строителството проблеми, без да му указва как и 
какво точно да предприеме; 

9. да спре изпълнението по Договора тогава, когато изпълнението по Договора за 
строителство, който е обект на строителен надзор от страна на Изпълнителя, е спряно или 
Договора за строителство е прекратен. В този случай, Възложителят задължително посочва 
основанието за спиране на изпълнението по настоящия Договор, а също и периода на 
спиране; 

10. да развали този Договор едностранно, в случай, че Изпълнителят не изпълни 
възложената работа в обема, срока и при условията на Договора; 

11. да поиска замяна на ключов експерт, в случай, че сметне, че същият не изпълнява 
задълженията си така, както те са определени в Техническите спецификации на 
обществената поръчка; 

12. да приеме (не откаже) замяната на ключов експерт или мотивирано да откаже 
предложения експерт; 
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13. да освободи или да задържи гаранцията за изпълнение, съгласно правилата, 
предвидени в чл. 27 на настоящия Договор.  

(2) В хода на извършването на възложената работа, Възложителят има право да дава 
указания на Изпълнителя. Те са задължителни за Изпълнителя, освен ако противоречат на 
императивни правни разпоредби или са технически неосъществими.  

Чл. 12. Възложителят се задължава: 
1. да верифицира фактурите на Изпълнителя и да заплати на Изпълнителя първо 

плащане, междинни плащания и окончателно плащане, съгласно условията определени в 
настоящия Договор; 

2. да предостави на Изпълнителя всички необходими документи за правилното 
изпълнение на поетите с настоящия Договор задължения; 

3. да осигури на Изпълнителя съдействието и информацията, необходими му за 
качественото изпълнение на работата; 

4. да назначи Комисията по чл.26, ал.1, за приемане на изпълнението на Договора; 
5. да дава становища за извършване на плащане/ отказ на плащане по този Договор ; 
6. да даде на Изпълнителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си 

за смяна на ключовия експерт, ангажиран по този Договор, в случаите в които Възложителят е поискал замяна на ключовия експерт. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

VI.1. Права на изпълнителя 
Чл. 13. Изпълнителят има право: 
1. да получи уговореното възнаграждение, под формата на първо плащане, междинни 

плащания и окончателно плащане, съгласно условията и сроковете определени в настоящия 
Договор, при коректно изпълнение на задълженията по него; 

2. да изисква от Възложителя необходимото съдействие и информация при извършване 
на дейностите, предмет на този Договор; 

3. да иска от Възложителя приемането на работата при условията и сроковете на този 
Договор; 

4. да предложи смяна на ключов експерт, ангажиран по този Договор, ако са налице 
основанията, предвидено в чл. 34, ал.4, които възпрепятстват изпълнението на задълженията 
на същия. 

 
VI.2. Общи задължения на Изпълнителя 
Чл. 14. (1) Изпълнителят е длъжен: 
1. да изпълни възложената му работа в качествено и в обхвата съгласно чл.2 от този 

Договор, в съответствие с изискванията на Възложителя, при условията и сроковете на този 
Договор. 

2. да изготвя и представя на Възложителя докладите по чл.19 ал.1 за изпълнението на 
задълженията си по Договора в сроковете, указани в Договора; 

3. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява 
пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или 
контрагенти, станала му известна при или по повод сключването и изпълнението на този 
Договор и/или на Договора за строителство; 

4. да спре изпълнението по Договора тогава, когато получи от Възложителя известие 
за това; 
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5. да предостави, при приключване на настоящия Договор, на Възложителя цялата 
информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически 
данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са 
събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия Договор и 
Договора за строителство; 

6. да информира писмено Възложителя и Строителя за всички пречки и проблеми, 
които възникват или биха могли да възникнат в хода на строителството, като представя 
адекватни решения за тях; 

7. да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя; 
8. да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението 

за своя сметка; 
9. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на Изпълнителя; 
10. да издава фактури на Възложителя в български лева, като се съобрази с 

изискванията му за форма и съдържание, и по-специално фактурите да съдържат 
наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова 
помощ, както и номера и датата на Договора за обществена поръчка, по който е извършено 
плащане; 

11. да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на 
Договора поради непреодолима сила; 

12. да внесе по сметка на Възложителя гаранция за добро изпълнение на този Договор в 
размер на ........... (3% от цената на Договора без ДДС) в една от формите парична или 
банкова; 

13. да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на трети лица, 
вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на 
задълженията му; 

14. при подписване на Договора, да представи на Възложителя заверено копие от 
валидна застрахователна полица за този вид строеж в съответствие с Наредбата за условията 
и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38 от 
24.02.2004г., обн. ДВ бр. 17 от 02.03.2004г.), която (застрахователна полица) следва да 
подновява ежегодно през  целия срок на действие на Договора.; 

15. да даде на Възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си 
за смяна на ключовия експерт и да приложи доказателства за наличието на някое от 
основанията по чл. 34, ал. 4, а също и да посочи квалификацията и професионалния опит на 
предложения експерт и да приложи доказателства за това; 

16. преди да сменя лицата, посочени в Офертата като ключови експерти, следва да 
изчака да получи предварително писмено съгласие от Възложителя; 

17. да осигури изпълнението на този Договор да бъде извършено от посочения от него 
експертен персонал, съдържащ се в офертата на Изпълнителя, като осигури присъствието на 
съответните експерти по време на изпълнението, съгласно конкретните им функции и 
отговорности; 

18. да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи тогава, когато 
това е пряко свързано с упражняването на строителния надзор, съгласно ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 

19. да създаде и прилага система за текущо отразяване на всички извършени работи, 
промени в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на 
материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по 
съществуващите елементи на техническата инфраструктура; 

20. да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за 
предприетите мерки за тяхното решаване; 
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21. да изпълнява предписания и указания получени от Управляващия орган и 
Междинното звено на Оперативна програма околна среда (ОПОС) и съобразяване формите 
на своите отчетни документи (Актове на Инженера за сертифицираните разходи за 
изпълнените строително-монтажни работи), с Указанията за попълване и подредба на 
искания за средства, предоставяни от бенефициентите по Оперативна програма „Околна 
среда 2007 – 2013 г.” - http://ope.moew.government.bg/bg/references; 

22. да оказва съдействие при извършване проверки на място и одити (от страна на 
Възложителя, Управляващия орган на ОП «Околна СРЕДА 2007-2013Г.», Сертифициращия 
орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия), включително 
взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигурява 
присъствието на негов представител и достъп до наличната документация (в рамките на 
реализирания проект по ОПОС) свързана с изпълнението на възложените дейности, при 
искане от страна на контролни органи;  

23. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на 
място; 

24. да съхранява всички документи по изпълнението на този Договор, както следва: 
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма 

,,Околна среда”, т.е поне до 31 август 2020 г.;  
- за период от 3 години след частичното приключване на проекта, съгласно чл.88 от  

Регламент 1083/2006 г.; 
25. да изпълнява конкретните мерки за информираност и публичност при съблюдаване 

насоките за Информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от ОП 
Околна среда 2007 – 2013г.; 

26.  да обезщети, предпази и защити Възложителя от и срещу всякакви действия, 
искове и загуби, възникващи от всяко действие или бездействие или права на трети страни, 
възникващи във връзка със запазени права и други форми на интелектуална собственост и 
използване (право на възпроизвеждане, разпространение); 

27.  да съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба на Република 
България и на Европейския съюз, свързана с изпълнението на проекти по ОП „Околна среда 
2007 – 2013; 

28. Изпълнителят е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани по 
повод изпълнение на дейностите по този Договор, заедно с дължимата законна лихва и други 
неправомерно получени средства; 

29. Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи, свързани с установени 
нередности, в срок до 31 август 2020 г., а след получаване на писмено уведомление от 
Възложителя и в по-дълъг срок, съгласно предвиденото в уведомлението. 

30. да предостави лице за контакт по този Договор - официален представител на 
централния си офис, който да бъде адресат на всички официални известия по Договора. 
Негово задължение е да обсъжда известията със съответните членове от екипа на 
Изпълнителя и да предоставя официални отговори на Възложителя. 

31. Да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или 
служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения 
и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в 
Община град Добрич . 

(2) Изпълнителят се задължава във всеки един момент да изпълнява своите задължения 
безпристрастно и лоялно, както и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно 
принципите на професионалната етика. Той е длъжен да се въздържа от публични изявления 
относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен 
от Възложителя, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по 
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настоящия Договор. Той не може да обвързва Възложителя по какъвто и да е начин без 
предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да 
декларира ясно това свое задължение пред трети страни. 

(3) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите 
свързани с изпълнение на предмета на Договора, поради която причина да иска изменение 
или допълнение към същия. 

(4) Изпълнителят е длъжен да запознае своите служители с определението за 
„нередност” и „измама”, както и да докладва за възникнали нередности незабавно пред 
Възложителя съгласно утвърдената от Възложителя процедура за работа с нередности : 

По смисъла на този Договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на 
общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който 
има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския 
съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.  

При подписване на този Договор Изпълнителят декларира, че всички негови служители 
са запознати с определението за „нередност” и „измама”.   
 

VI. 3. Специфични задължения на Изпълнителя при упражняване на строителния 
надзор, произтичащи от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му 

 
Чл. 15. Изпълнителят при упражняване на строителния надзор е длъжен:  
1. да съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за 

извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки. 
2. да следи за документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като 

предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, 
подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на 
строителни и монтажни работи и други; 

3. да вписва в заповедната книга на строежа предписанията, които дава и които са 
свързани с изпълнението на строежа; 

4. да изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно 
Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. бр.36 от 
04. 05. 2007г.); 

5. да осигури, че актовете и протоколите по Наредба № 3 ще се подписват от 
технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на строежа 
по съответните проектни части ; 

6. да осигури, че актовете и протоколите ще се подписват и подпечатват и от 
управителя на Изпълнителя или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от 
него лице, тогава, когато е предвидено, че съответния акт или протокол ще се съставят от 
технически правоспособните физически лица от екипа му, а не от Изпълнителя; 

7. да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 
строителството; 

8. да решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между 
участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по 
проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за Строителя и 
техническия ръководител на строежа; 

9. да изпрати в тридневен срок заверено копие от Протокола за откриване на 
строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложения № 2 и 2а 
към Наредба № 3) в Общината; 
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10. да спре строителството със заповед в случай, че при проверката на достигнатите 
проектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа и да впише 
заповедта в заповедната книга на строежа;  

11. да състави протокол за установените съществени отклонения от строителните книжа 
и да изпрати протокола в тридневен срок в регионалната дирекция за национален строителен 
контрол; 

12. да осигури, че в случай на установени различия между геоложките и 
хидрогеоложките условия на разкритата земна основа и инженерно-геоложките проучвания 
(доклад) към проектната документация, технически правоспособните физически лица по 
съответните проектни части от екипа му ще предложат на Строителя и проектантите и ще 
предпишат необходимите мерки, а също и че ще уведомят Възложителя за това; 

 
VI 4. Задължения на Изпълнителя, произтичащи от Договора за строителство, 

съгласно FIDIC- Червена книга 
Чл. 16. (1) Изпълнителят действа като Инженер по Договора за строителство и като 

такъв: 
1. е длъжен да упражнява правомощията на Инженера, които са подробно описани 

в/или по необходимост се подразбират от Договора за строителство (представляващ 
съвкупност от дейстращите клаузи на FIDIC – Червена книга, конкретизирани посредством 
Специфичните условия на Договора за строителство, отменящи и/или изменящи FIDIC – 
Червена книга); 

2. няма правото да изменя Договора за строителство; 
3. е длъжен да получи специално предварително писмено одобрение от Възложителя 

преди да предприеме действията по следните подклаузи от Договора за строителство: 
3.1.  сертифициране на допълнителните разходи, които ще се покриват от провизорните 

суми, предвидени в Договора за строителство; 
3.2. изменение по под-клауза 13.1 "Право да изменя", ако изменението установява 

промяна във цената на Договора или в срока за изпълнение на Договора; 
3.3. сертифициране на разходи, определени в под-клауза 20 "Искове, спорове и 

арбитраж"; 

3.4. Прилагане на Клауза 8.8 "Прекъсване на работата" от Общите условия на FIDIC 
Червена книга, която е видоизменена  в Специфичните условия на Договора за строителство; 

4. е длъжен да действа в полза на Възложителя винаги, когато изпълнява задължения 
или упражнява правомощия, точно определени в или които се подразбират от Договора за 
строителство, освен ако не е предвидено друго в съответната под-клауза на Договора за 
строителство; 

5. не може да освобождава някоя от страните по Договора за строителство от 
задълженията й или от отговорностите й по Договора, освен ако не е предвидено друго в 
съответната подклауза на Договора за строителство; 

6. е длъжен да проверява, да връща с коментари и да одобрява актовете за междинните 
плащания, за окончателното плащане и фактурите в срок не по- късно от двадесет и осем (28) 
дни от получаване на съответния документ; 

7. е длъжен да проверява, да връща с коментари и да одобрява докладите за напредъка 
(прогреса) на строителните дейности в срок не по- късно от двадесет и осем (28) дни от 
получаване на съответния документ; 

8. е длъжен да действа в съответствие с под-клауза 3.5 "Решения" на Договора за 
строителство; 

9. е длъжен, да съобщи на двете страни по Договора за строителство за постигнатото 
споразумение между тях по спорния въпрос и да посочи факти/данни, подкрепящи 
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съответното споразумение тогава, когато е действал при условията на под-клауза 3.5 
"Решения" от Договора за строителство и е постигнал споразумение между страните по 
Договора за строителство по спорния въпрос; 

10. е длъжен, да вземе справедливо решение на спорния въпрос, като се съобрази с 
всички фактически обстоятелства, свързани с въпроса и с разпоредбите на Договора за 
строителство тогава, когато е действал при условията на под-клауза 3.5 "Решения" от 
Договора за строителство и не е могъл да постигне споразумение между страните по 
Договора относно спорния въпрос; 

11. е длъжен, да съобщи на двете страни по Договора за строителство за взетото от него 
решение по спорния въпрос и да посочи факти/данни, подкрепящи съответното решение 
тогава, когато е действал при условията на под-клауза 3.5 "Решения" от Договора за 
строителство и не е могъл да постигне споразумение между страните по Договора относно 
спорния въпрос, поради което решението на спорния въпрос го е взел еднолично; 

12. е длъжен да организира ежемесечни срещи, с участие на Строителя и Възложителя 
(Звеното за изпълнение на проекта за: „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Добрич”), включващи доклади на по-важни обстоятелства, проблемни 
казуси, посещения на обектите, протоколиране на срещите; 

13. може да изиска участниците в строителния процес, присъстващи на месечната 
среща за напредъка на строителството, да извършат преглед на строителните дейности, 
които остават да бъдат извършени до приключване на строителството, напредъкът на 
строителството и на други свързани с тях въпроси; 

14. е длъжен да изготвя и подписва протоколи от проведените месечни срещи за 
напредъка на строителството; 

15. е длъжен, при искане от Строителя да даде предварително съгласие за работа през 
приети почивни дни и официални празници в Република България или извън нормалното 
работно време, съгласно Договора за строителство; 

16. е длъжен да получава всеки календарен месец до завършване на строителството от 
Строителя данни, показващи броя на персонала на Строителя от всяка категория и броя на 
строителната механизация от всеки вид, намиращи се на площадката; 

17. е длъжен да получи и прегледа предоставените от Строителя мостри от материали и 
съответната информация в съответствие с процедурите описани в подклауза 7.2 "Мостри" от 
Договора за строителство; 

18. е длъжен след получаване на съобщението от Строителя, че някоя работа е готова и 
е предвидено да бъде покрита, скрита или опакована за складиране или превоз - да извърши 
преглед/инспекция, оглед, измерване или изпитване без прекомерно забавяне; 

19. може да изиска от Строителя, в случай, че последния не е съобщил, че някоя работа 
е готова и предвидено да бъде покрита (скрита) и да разкрие работите и да извърши 
преглед/инспекция, оглед, измерване или изпитване и след това да изиска от Строителя да 
възстанови и поправи работите за своя сметка; 

20. е длъжен да предприеме действия съгласно под-клауза 7.4 "Проби" по Договора за 
строителство": 

20.1. е длъжен да Договори със Строителя времето и мястото за точно определените 
проби на които и да са Технологично Оборудване, Материали и други части на Обекта; 

20.2. може, по силата на клауза 13 "Промени и Корекции" от Договора за строителство, 
да променя мястото или данните за точно определените проби, или да нарежда на Строителя 
да провежда допълнителни проби; 

20.3. е длъжен да даде на Строителя най-малко 24-часово предизвестие за намерението 
си да присъства на пробите; 

20.4. може да даде указания на Строителя да не пристъпва към пробите без 
Изпълнителят по настоящия Договор да присъства по времето и на мястото на пробите; 
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20.5. е длъжен да процедира, в съответствие с под-клауза 3.5 "Решения" на Договора за 
строителство тогава, когато получи съобщение от Строителя с искане за: 

20.5.1. удължаване на срока поради забавяне на пробите, настъпило от указанията на 
Изпълнителя да бъде изчакан да присъства на пробите тогава, когато не може да присъства в 
уговорения ден и час, ако завършването на обекта е или ще бъде забавено в следствие на 
това и 

20.5.2. изплащане на всичките разходи, настъпили от забавянето по пробите по 
причини, описани в предходната подточка 20.5.1., а също и на разумна печалба, които ще 
бъдат прибавени към цената на Договора за строителство; 

20.6. е длъжен тогава, когато Строителят му изпрати надлежно заверени резултати от 
пробите, да потвърди с подписа си сертификата за проба, издаден от Строителя или той сам 
да издаде сертификат за проба; 

20.7. може със съобщение до Строителя да изиска от него да проведе проби при 
завършване в рамките на двадесет и един (21) дни след получаване на съобщението тогава, 
когато пробите при завършване бъдат прекомерно забавени от Строителя; 

21. може да отхвърли материалите или изработката, ако в резултат от проверка, 
инспекция, измерване или изпробване се окаже, че са дефектни или по друг начин не 
отговарят на Договора за строителство, като даде съобщение до Строителя и посочи 
причините за отхвърлянето; 

22. може да поиска отхвърленото технологично оборудване, материали, проект или 
изработка, ако Строителят е оправил установения дефект, да бъде изпитано повторно, като 
пробите трябва да бъдат повторени в същите срокове и при същите условия като 
първоначалните проби; 

23. може да нареди на Строителя да: 
а) премахне от площадката и замени всяко технологично оборудване или материали, 

които не отговарят на Договора за строителство и да посочи срок за това, 
б) премахне и изпълни повторно всяка друга работа, която не отговаря на Договора за 

строителство и да посочи срок за това, и в) изпълни всяка работа, която спешно е необходима за сигурността на обекта, било 
поради злополука, непредвидимо събитие или поради друго и да посочи срок за това или да 
посочи, че работата следва да се извърши незабавно; 

24. е длъжен да получи подробната програма от Строителя, изготвена във вид и обхват 
определен в под-клауза 8.3 "Програма" на Договора за строителство; 

25. е длъжен до двадесет и първия (21) ден от получаването на програма по точка 24 да 
даде съобщение до Строителя относно степента, до която програмата отговаря или не 
отговаря на Договора за строителство, а също и какво точно от предвиденото в програмата 
следва да бъда ревизирано; 

26. може да поиска от Строителя да представи приблизителна оценка на очакваното 
въздействие от бъдещите събития или обстоятелства и/или предложение съгласно под-клауза 
13.3 "Процедура за Промяна" по Договора за строителство, тогава, когато Строителят е дал 
съобщение до Изпълнителя по настоящия Договор, относно конкретни възможни бъдещи 
събития или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху 
работата, да увеличат цената на Договора за строителство или да забавят изпълнението на 
обекта; 

27. е длъжен да следи дали Строителя спазва програмата си по т. 24 от настоящия 
Договор; 

28. е длъжен да даде съобщение до Строителя да ревизира програмата си и да я 
представи за съгласуване тогава, когато програмата на Строителя не успява да се придържа в 
съответствие с ангажиментите му в Договора за строителство или в съответствие с 
действителния напредък и оповестените намерения на Строителя; 
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29. е длъжен да даде съобщение до Строителя да представи за съгласуване ревизирана 
програма и придружаващ доклад, описващ ревизираните методи, които Строителя предлага 
да възприеме за да ускори напредъка и да завърши в рамките на срока за завършване на 
обекта по Договора за строителството тогава, когато действителният напредък е твърде 
бавен за завършване в рамките на времето за завършване на обекта на строителството и/или 
напредъкът на строителството изостава, или ще изостане от действащата програма на 
Строителя; 

30. може по всяко време да нареди на Строителя да прекъсне изпълнението на част от 
обекта или на целия обект на строителството, като укаже, че по време на такова прекъсване 
Строителят трябва да предпази, съхрани и обезопаси тази част от обекта срещу разваляне, 
загуби или щети, а когато прекъсването не е по инициатива на Строителя, Изпълнителят по 
настоящия Договор е длъжен да съобщи причината за прекъсването на работата по Договора 
за строителството; 

31. може да даде разрешение за възобновяване на работата (тогава, когато Строителят е 
поискал възобновяването) или нареждане за възобновяване на работата (тогава, когато 
възобновява работата по собствена инициатива); 

32. е длъжен да даде разрешение да продължи строителството или да откажа да разреши 
започване на спрените работи в срок до двадесет и осем (28) дни от искането на Строителя за 
разрешение за продължаване на строителството при условията на под-клауза 8.11 
"Продължително прекъсване" от Договора за строителство; 

33. е длъжен при възобновяване на работата заедно със Строителя да извърши оглед на 
обекта и на технологичното оборудване и на материалите, засегнати от прекъсването; 

34. е длъжен в срок не по - късно от двадесет и осмия (28) ден след получаването на 
заявлението на Строителя за издаване на сертификат за приемане на обекта и на някои 
подобекти, да: 

а) да предаде на Възложителя доклада си и приложенията към него, необходими за 
издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Протокол № 16 
към Наредба № 3) и разрешително за ползване, съгласно ЗУТ или 

б) отхвърли заявлението като посочи основания и опише точно работата, която трябва 
да бъде изпълнена от Строителя, за да стане възможно издаването на сертификат за 
приемане; 

35. е длъжен, да издаде Сертификат за приемане, който съставлява приемане съгласно 
Клауза 10 „Приемане от Възложителя” след като участниците подпишат КОНСТАТИВЕН 
АКТ Образец 15, за установяване годността за приемане на последната негова част 
предвидена в техническата спецификация (когато обектът се приема на части) и след 
подписване на Протокол Образец 17, за проведена 72-часова проба при експлоатационни 
условия. 

36. е длъжен ако Възложителя поиска да Договори или определи едно подходящо 
намаляване на цената на Договора за строителство, съгласно под-клауза 3.5 "Решения" от 
Договора за строителство тогава, когато Строителят е пропуснал да поправи дефекта или 
повредата в хипотезата на под-клауза 11.4 "Пропуск да Поправи Дефекти" от Договора за 
строителство и работата по ремонта е трябвало да бъде извършена за сметка на Строителя по 
силата на под-клауза 11.2 "Разходи за Поправяне на Дефекти" от същия Договор; 

37. може да изиска с уведомление до Строителя в рамките на двадесет и осем (28) дни 
след като дефектът или повредата са били поправени, повторно провеждане на която и да е 
от пробите, описани в Договора за строителство, включително проби при завършване и/или 
проби след завършване, ако работата за отстраняване на който и да е дефект или повреда 
може да засегне експлоатационните качества на Обекта; 

38. може да поиска Строителят да търси причината за всеки точно посочен дефект под 
негово ръководство; 

39. е длъжен да издаде сертификат за изпълнение в рамките на двадесет и осем (28) дни 
след най-късната от датите за изтичане на сроковете за съобщаване на дефекти, или веднага 
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след като Строителят е доставил всички необходими документи и е завършил и изпробвал 
целия обект на строителството, и в това число е отстранил всички дефекти;  

40. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 14.9 "Изплащане 
на Задържани Пари" от Договора за строителство;  

41. е длъжен да направи заверка на получения от Строителя по Договора за 
строителство отчет при завършване в съответствие с под-клауза 14.6 "Издаване на Актове за 
Междинно Плащане" от Договора за строителство;  

42. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 14.11 "Заявяване 
на Акт за Окончателно Плащане" от Договора за строителство; 

43. може да даде предупреждение до Строителя, изисквайки от него да отстрани 
пропуска и да го поправи в рамките на точно определен разумен срок, съгласно под-клауза 
15.1 "Предупреждение да се Поправи" от Договора за строителство; 

44. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 15.3 "Оценяване 
на Датата на Прекратяване" от Договора за строителство; 

45. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 17.4 "Последици 
от Рискове за Възложителя" от Договора за строителство; 

46. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 19.4 "Последствия 
от Непреодолима Сила" от Договора за строителство; 

47. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 20.1 "Искове на 
Изпълнителя" на Договора за строителство; 

48. е длъжен да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 20.4 "Получаване 
на Решение на Комисията за Разрешаване на спорове" от Договора за строителство; 

 
Чл.17.(1) Изпълнителят по настоящия Договор определя Ръководител на надзорния 

екип. 
(2) Ръководителят на надзорния екип носи пълна отговорност за действията и 

бездействията на надзорния екип, като може да делегира някои от своите правомощия по 
Договора за строителство на екипа си, с изключение на правомощия по :     

1. под-клауза 3.5 от Общите условия на Договора за строителство по FIDIC Червена 
книга;  

2. преговаряне или приемане на изменения и искове по клауза 13 от Общите условия 
на Договора за строителство по FIDIC Червена книга;  

3. подпис на платежни документи, документи по клауза 14.6 от Общите условия на 
Договора за строителство по FIDIC Червена книга. 

(3) Прехвърлянето на задължения и делегирането на правомощия трябва да бъде 
писмено и да поражда действие след като и двете страни по Договор за строителство бъдат 
уведомени и получат копие от акта, с който Изпълнителят е извършел съответното действие. 

(4) Всеки помощник, на когото са били прехвърлени задължения или са били 
делегирани правомощия, може да бъде упълномощен единствено да дава указания до 
Строителя в рамките на пълномощията си. 

(5) Ако Строителят оспорва решение или указание от помощник, Строителят може да 
отнесе въпроса до Изпълнителя, който трябва незабавно да потвърди, отмени или промени 
спорното решение или указание. 

(6) Изпълнителят, независимо от прехвърлянето на задължения или делегирането на 
правомощия на помощниците си, носи пълна отговорност за действията и бездействията на 
помощниците си като за свои действия и бездействия и за изпълнение на задълженията си по 
настоящия Договор и по Договора за строителство. 
 

Чл. 18. (1) Изпълнителят - в качеството си на Инженер по FIDIC -  е длъжен да не 
допуска следното : 
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1. Да нарежда промени или замени /в количества, материали, техника, технологично 
оборудване, нива, стандарти, методи, персонал, време, проби/, без предварително одобрение 
на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителя на строителството, 
остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички рискове при 
изпълнение; сертифициране на допълнителни разходи или издаване на определения, които 
биха довели до увеличаване на цената на Договора; издаване на определения, които биха 
довели до удължаване на сроковете на Договора; 

2. Да одобрява искове от Изпълнителя по под-клауза 20.1 от FIDIC и Специфичните 
условия на Договора, както и включването им в сертификати за междинни плащания, или 
поправки на последващи сертификати на основание, че плащане по предходни искове е било 
дължимо по преценка на Инженера;  

3. Да взема решения по под-клауза 3.5 от FIDIC и Специфичните условия на 
Договора, както и даване на указание, мнение или оценка по отношение на представени 
искове от изпълнителите по под-клауза 20.1 от FIDIC и Специфичните условия на Договора, 
без изричното писмено искане от Възложителя на такова решение,  указание, мнение или 
оценка, във връзка с иск на изпълнител; 

4. Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства 
по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици и по Договора като цяло, 
включително ползването на резервните суми; 

5. Неспазване на сроковете за произнасяне при измерване на количествата съгласно 
изискванията на FIDIC-Червена книга;  

6. Спор между Възложителя и Изпълнителя по строителния Договор, вследствие  
бездействие, забавяне или избягване от страна на Инженера, да определи дължимо плащане 
за извършена работа, или работи, когато Възложителят е отправил писмено искане за такова 
решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от 
количествените сметки/ценовите таблици; 

7. Заверяване на Сертификат/Отчет при завършване, както и издаване на   
Сертификат за окончателно плащане с включени искове на изпълнителите на Договорите по 
FIDIC и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на изпълнителите на 
Договорите по FIDIC без санкция от страна на Възложителя. 

8.Сертифициране на допълнителни разходи по под-клауза 4.12 Непредвидими 
Физически Условия от Договора за «Строителство на Клетка 1, производствени и 
обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД 
с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни 
обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)» , без да е получил специално писмено 
одобрение от страна на Възложителя 

9.Взимане на решения от Инженера по Под-клауза 13.1 „Право да Променя, ако 
промяната представлява промяна на под-клауза 1.1.4.1 ”Приета Договорна Сума” или под 
клауза 1.1.3.3. ”Време за Завършване”, без да е получил специално писмено одобрение от 
страна на Възложителя 

10. Сертифициране на количества и/ или суми, определени по клауза 20 ”Искове, 
Спорове и Арбитраж”, без да е получил специално писмено одобрение от страна на 
Възложителя. 

(2) Всяка поведение на Изпълнителя, противоречащо на ал. 1, ще се счита за 
действие/бездействие, извършено без представителна власт. 

(3) Нарушения на изискванията по ал.1 могат да бъдат основание Възложителят да 
поиска смяна на персонал на Инженера, прекратяване на настоящия Договор, както и 
основание за заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които 
последният не е бил изрично упълномощен от страна на Възложителя. 
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VII. ДОКЛАДВАНЕ 
Чл. 19.(1) Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя следните доклади: 
1. встъпителен доклад; 
2. междинни месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнението на настоящия 

Договор; 
3. окончателен доклад след завършване на строителните работи (по чл.168, ал. 6 от ЗУТ) 
4. доклади от проби; 
5. доклад за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия; 
6. доклади и становища при поискване от Възложителя. 
7. окончателен доклад за изпълнение на Договора; 
(2) Изпълнителят изготвя и представя цялата документация по проекта на Български 

език. В случай, че е необходимо, при комуникацията с Възложителя, Изпълнителят ще си 
осигурява за своя сметка превод от всеки друг език на Български език. 

(3) Докладите на Изпълнителя задължително съдържат наличните към момента приложения, подкрепящи изложената в тях информация. Приложенията могат да бъдат 
документи, схеми, таблици, протоколи, диаграми, доклади от сертифициращи органи и 
други. 

(4) Докладите се представят в 2 екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на електронен 
носител. 

 

Чл. 20. (1) Изпълнителят трябва да изготви и внесе Встъпителен доклад до 20 работни 
дни от датата на сключване на Договора.  

(2) Встъпителният доклад е необходимо да съдържа информация, съгласно 
изискванията в Техническата спецификация.  

Чл. 21. (1) Междинните месечни, тримесечни и годишни доклади за изпълнение на 
Договора се изготвят в обхват и със съдържание съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в Техническата спецификация. 

(2) Изпълнителят трябва да изготви и представи на Възложителя междинните доклади в 
срок до 10 работни дни от датата на изтичане на съответния отчетен период. 

(3) Докладите се представят в 2 екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на електронен 
носител. 

 
Чл. 22. Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя доклади от проби; и доклад 

за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия в разумен срок, 
предшестващ всякакви процедури и актове по приемане на под-обекти, функционални части, 
завършени обекти, както и преди заверяване на отчети при завършване и преди издаване на 
„Сертификат за изпълнение” по смисъла на под-клауза 11.9 от Общите условия на FIDIC - 
Червена книга. 

Чл. 23. (1) Изпълнителят изготвя и доклади при поискване от Възложителя, по 
спешни въпроси или по теми, изискващи по-нататъшно пояснение или становище. 

(2) Изпълнителят е длъжен да изготви докладите по ал. 1 със съдържание, което 
съответства на поставеното от Възложителя искане за пояснение или справка и в поставения 
от възложителя разумен срок. 

Чл. 24. (1) Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя Окончателен доклад след 
завършване на строителните работи (по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ).  

(2) Окончателният доклад по ал.1 се изготвя в обхват съгласно сроковете и 
изискванията в Техническата спецификация и ЗУТ, Наредба № 2 и Наредба № 3. 

(3) Към доклада по ал. 1 се прилагат: 
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1. Разрешение за строеж (акт за узаконяване); 
2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на 

достигнатите контролирани нива; 
3. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на 

строежа, Приложение № 15 към Наредба № 3; 
4. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 

от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима; 
5. заверена Заповедна книга. 
Чл. 25. В срок до двадесет и осем (28) дни от изтичане на срока за съобщаване на 

дефекти, съгласно Договора за строителство Изпълнителят представя на Възложителя 
окончателен доклад за изпълнението на Договора за услуга, в обхват и със съдържание 
съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ 
Чл. 26. (1) Изпълнението на дейностите – предмет на настоящия договор - се приема от 

Комисията за приемане на изпълнението на Договора, назначена със Заповед от Кмета на 
Община град Добрич , като Възложител по настоящия Договор. 

(2) За периода на изпълнението Комисията по ал. 1 преглежда всички документи, 
представени от Изпълнителя, представляващи основание за извършване на първо, 
междинни и окончателно плащане от Възложителя и дава становище за изпълнението в 
следните срокове: 

1. за първо плащане – до 10 (десет) работни дни от датата на получаване на 
документите на Изпълнителя;   

2. за съответното междинно плащане/отчитане на изпълнението на този 
Договор/отчитане на напредъка по проекта - до 10 (десет) работни дни от датата на 
получаване на документите на Изпълнителя;   

3. за окончателно плащане/отчитане на изпълнението на този Договор/отчитане на 
напредъка по проекта - до 10 (десет) работни дни от датата на получаване на документите на 
Изпълнителя.   

 (3) Ако Изпълнителят е изпълнил изцяло Договорните си задължения, Комисията по 
ал. 1 съставя и подписва приемо-предавателен протокол за извършената работа, а ако не – 
дава писмено становище какви корективни действия Изпълнителят следва да предприеме 
или каква неустойка следва да му бъде наложена. 

(4) Комисията по ал. 1 може да предложи на Възложителя дали следва да пристъпи 
към усвояване на неустойката по Договора, а също и дали следва да се търси обезщетение по 
общия ред. 

(5) Когато Комисията по ал.1 предложи усвояване на неустойките, тя посочва кое 
задължение е некачествено и/или частично изпълнено или не е изпълнено, каква е формата 
на неизпълнение и какъв е точния размер на неустойката.   

(6) Когато Комисията по ал. 1 предложи да се търси обезщетение за претърпени щети и 
пропуснати ползи от неизпълнението по общия ред, тя посочва кое задължение не е 
изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е размера на обезщетението, което 
следва да се търси.   

(7) За своята дейност Комисията по ал. 1 изготвя становища и протоколи от заседанията 
си, които предоставя на Възложителя и Изпълнителя. 
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(8) При своята дейност Комисията по ал.1 може да иска писмени обосновки, 
допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани 
с дейността й, от Изпълнителя по този Договор. 

 

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 27. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от цената на Договора без вкл. 

ДДС или …………………(словом .....................) лева. 
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до двадесет и осмия 

ден (28) ден след датата на представяне от страна на Изпълнителя на Сертификат за 
изпълнение по смисъла на под-клауза 11.9 от Общите условия на FIDIC – Червена книга, 
придружен с окончателен доклад за изпълнение на този Договор. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя, ако в протокола на 
комисията по чл. 26. ал. 1, е посочено, че изпълнението е неточно, некачествено и/или лошо 
и не отговаря на изискванията на Възложителя, както и при пълно неизпълнение или 
забавено изпълнение. 

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя в случай на разваляне на 
Договора по вина на Изпълнителя. 

(5) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя в случай на забавено 
изпълнение на Договора по вина на Изпълнителя. 

(6) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. 

(7) В случаите по ал. 2 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, след 
приемане на окончателното изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата са престояли при него. 

 
X. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  
 
Чл. 28. (1) Ако Изпълнителят не изпълни възложената  услуга или част от нея в срок, 

съгласно Договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,1% от цената по 
Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % от цената на Договора (без вкл. ДДС). 

 

(2) Изпълнителят носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до 
информационните активи в Община град Добрич , както и ако застраши сигурността на 
същите, за което дължи неустойка в размер на 10% от цената на Договора (без вкл.ДДС). 

  
(3) Изпълнителят дължи неустойка в размера по ал.2 при неизпълнение на 

задълженията си по чл. 14, ал. 1. т. 3 и т.31.  
                 
(4) За некачествено и/или частично изпълнени или при неизпълнени задължения по 

Договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 25 % от цената по Договора (без 
вкл.ДДС). 

   Чл. 29 (1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и 
пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят Договорената неустойка, по 
общия ред, предвиден в Българското законодателство.  

 

 (2)  Действия на Изпълнителя, противоречащи на чл.14, ал.1, т.3 и на чл.14, ал.2 ще се 
считат за действия без представителна власт и в зависимост от тяхната повторяемост и 
сериозност, могат да бъдат основание Възложителят да поиска заплащането на 
неблагоприятни последици произтекли от изброените действия на Изпълнителя. 
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Чл. 30 Наложените глоби и/или санкции от държавните институции за установени 
нарушения, при изпълнението на настоящия Договор са за сметка на виновната страна и се 
заплащат от нея. 

 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 31. (1) По смисъла на този Договор "непреодолима сила" са обстоятелства от 

извънреден характер, които Възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или 
не е бил длъжен да предвиди или предотврати. 

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или 
некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може 
да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това 
неизпълнение вреди. 

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на 
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло 
да бъде преодоляно. 

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима 
сила, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с 
други релевантни документи и доказателства. 

(7) Ако в следствие на непреодолима природна сила настъпят щети на строежа и / или 
на строителната площадка, Възложителят и Изпълнителят съвместно с другите лица, 
определени в Наредба № 3 съставят Акт за установяване на щети, причинени от 
непреодолима природна сила и други - Приложение № 13 към Наредба № 3, като в акта 
описват причинените щети на строежа и строителната площадка и дават предписания за 
извършване на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им. 

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
Договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на Договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на Договора до 
отпадането на непреодолимата сила. 

(9) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 8, в пет дневен (5) срок 
писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на 
Договора. 

(10) Ако след изтичане на петдневния (5) срок, страната, която е дала известието по 
ал.8, не даде известие за възобновяване на изпълнението на Договора, втората страна 
писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и 
иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и 
срок за това, който не може да е по - кратък от пет (5) дни. 
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(11) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 9, страната, която е 
дала известието по ал. 8, не възобнови изпълнението на Договора, изправната страна има 
право да прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора. 

(12) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила 
някое свое задължение, произтичащо от Договора, и което е пряко свързано с изпълнението 
на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила. 

 

XII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 32. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, 
Изпълнителят спира изпълнението по Договора, тогава, когато Възложителя писмено с 
известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, Възложителят 
посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността. 

(2) За периода на спиране на изпълнението, плащания по Договора не се дължат. 
(3) Срокът за изпълнение на Договора се удължава с периода на спирането. 
 

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 33. (1) Страните по Договор за обществена поръчка не могат да го изменят.  
(2) Изменение на сключен Договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в 

предвидените случаи по чл.43 ал.2 от ЗОП. 

 

XIV. КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 
Чл. 34. (1) Изпълнителят осигурява участието на лицата, посочени в офертата, 

неразделна част от този Договор, като ключови експерти. 
(2) Ключовите експерти изпълняват задълженията си, така, както те са определени в 

Техническата спецификация на обществената поръчка, която е неразделна част от този 
Договор. 

(3) Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови 
експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя. 

(4) Изпълнителят трябва по своя инициатива да предложи смяна на ключов експерт в 
следните случаи: 

1. при смърт на ключовия експерт; 
2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до 

трайна неработоспособност на ключовия експерт; 
3. при необходимост от замяна на ключовия експерт поради причини, които не зависят 

от Изпълнителят (например оставка, при прекратяване на трудовото правоотношение и други 
законово установени случаи); 

4. когато ключовия експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено 
престъпление от общ характер. 

(5) В случаите по ал. 4, Изпълнителят дава на Възложителя писмено уведомление, в 
което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за 
наличието на някое от основанията по горната алинея. 

(6) С уведомлението по ал. 5, Изпълнителят предлага експерт, който да замени 
досегашния ключов експерт, като посочи квалификацията и професионалния му опит и 
приложи доказателства за това. 
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(7) При замяната на ключови експерт, новият експерт трябва да притежава 
еквивалентна квалификация и професионален опит, не по - малки от тези на заменения 
експерт, отговарящи на поставените минимални изисквания в техническата спецификация. 

(8) Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже 
предложения експерт.  

(9) При отказ от страна на Възложителя да приема предложения експерт, Изпълнителят 
предлага друг експерт с ново уведомление, което съдържа информацията предвидено в ал. 6. 

(10) Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт, в случай, че сметне, че 
същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в Техническите 
спецификации на обществената поръчка. 

(11) В случаите по ал. 10, Възложителят дава на Изпълнителя писмено уведомление, в 
което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт. В този случай процедурата 
на смяна на експерта е такава, както е описана от ал. 6 до ал. 9. 

(12) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на ключовия експерт 
са за сметка на Изпълнителя, независимо от кого е инициирано започването на процедурата 
по смяна на експерта. 

(13)  В случай, че дадения ключов 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. 
 

XV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 35 (1) Настоящият Договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за 

изпълнение. 
(2) Настоящият Договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на 

страните. 
(3) Настоящият Договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 

невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от 
страната, която твърди, че такава невъзможност е налице. 

(4) Възложителят може да прекрати Договора с петнадесет (15) дневно писмено 
предизвестие до Изпълнителя, когато се наложи смяна на ключов експерт и Изпълнителят не 
може да осигури заместник с еквивалентна квалификация и професионален опит. 

(5) Възложителят може да прекрати Договора с петнадесет (15) дневно писмено 
предизвестие до Изпълнителя, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, 
некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя. 

(6) Възложителят може да прекрати Договора с петнадесет (15) дневно писмено 
предизвестие до Изпълнителя, когато Възложителя се откаже от последващо изпълнение на 
възложената работа, предмет на настоящия Договор. В този случай, Възложителят е длъжен 
да изплати на Изпълнителя направените разходи по Договора към момента на неговото 
прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност с протокол от Комисията по чл. 26, 
ал. 1. 

(7) Възложителят може да прекрати Договора с петнадесет (15) дневно писмено 
предизвестие до Изпълнителя, когато са настъпили съществени промени във финансирането, 
извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати. 

(8) Възложителят може да прекрати Договора с петнадесет (15) дневно писмено 
предизвестие до Изпълнителя, когато след сключването на Договора е доказано, че при 
провеждане на процедурата за избор на изпълнител на настоящия Договор са допуснати 
съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент (ЕО, 
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Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. 

(9) В случаите по ал. 8, тогава, когато нарушението, нередността или измамата е 
извършена от Изпълнителя по настоящия Договор Възложителят няма да изплати на 
Изпълнителя направените разходи по Договора към момента на неговото прекратяване и ще 
предприеме законовите действия за възстановяване на вече изплатените средства по 
Договора. 

XVI. СЪОБЩЕНИЯ  
Чл. 36. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 

настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица. 

(2) За дата на съобщението/известието се смята: 
1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/известието; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс или телекс. 
 
Чл. 37. (1) За целите на настоящия Договор валидни адреси и информация за контакт 

между страните са: 
За Възложителя: 
Лице за контакт: ............................................... 
Адрес: ................................................................ 
Тел.: .................................................................... 
Факс: ..................................................................  
e-mail: ................................................................. 
За Изпълнителя: 
Лице за контакт: ............................................... 
Адрес: ................................................................ 
Тел.: .................................................................... 
Факс: ..................................................................  
e-mail: ................................................................. 
 (2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

десетдневен (10) срок от промяната. 
 
XVII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 38. 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, обективирано с 
писмени споразумения. 

При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд 
на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 39. За неуредените в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 

Чл. 40. Настоящият Договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - 
три за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  
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1.Декларация за нередности от Изпълнителя 
2.Офертата на Изпълнителя – Обща, Техническа и Ценова оферта 
3.Техническa спецификация 
4.Документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на 

Договора ..................................... 
5.Копие на валидна застрахователна полица „професионална отговорност” 
6.Други документи............................................ 

 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
………………………..                                                ………………………………  
 
………………………….                                           ………………………………  
 
/КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ /                       /.................................................../ 
 
.................................................... 
Гл. счетоводител при Община град Добрич   
/…………...................................…/ 
 
.................................................... 
 
Съгласували: 
/……........................………/ 

 
/……........................………/ 
 
/……........................………/ 
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Д Е К Л А Р А ЦИЯ  З А  Н Е Р Е ДНОС Т И –  з а  с в е д е н и е !  
П о п ъ л в а  с е  от  И з п ъ л н ит е л я  п р и  п о д п и с в а н е  

 н а  Д о г о в о р а !  
 
Аз, долуподписаният ................................................................................................................. 
В качеството си на Изпълнител по Договор с Възложител Община град Добрич  
декларирам, че: 

1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно член 2 от Регламент (EO) 
№ 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, а именно:  

„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от 
действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като 
последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете 
неоправдан разход в общия бюджет. 

2. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:  
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с: 

- Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации 
или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на 
средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, 
управлявани от Европейските общности или от тяхно име; 

- прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 
резултатите, споменати в предходната подточка; 

- разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са 
отпуснати първоначално. 

3. Запознат/а съм, че по силата на Договори за безвъзмездна финансова помощ за 
проекти, финансирани чрез оперативни програми следва да подавам сигнали за 
наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на 
служителя по нередности на бенефициента и ръководителя на бенефициента; 

4. Ангажирам се да запозная всички мои служители и подизпълнители (ако е 
приложимо), работещи по изпълнението на конкретния Договор, с определението за 
нередности и измама, както и с процедурите за докладване на всеки случай на 
подозрение и/или доказан случай на нередности. 

5. Запознат/а съм че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които 
следва да се подават сигналите за нередности и измами, със случая на нередност, 
информацията се подава директно до:  

- Кмета на Община град Добрич ; 
- Ръководител на сертифициращия орган в Министерство на финансите;  

- ЦЗК; 

- OLAF; 

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един: за деклариращия и за 
служителя по нередности на бенефициента. 

Дата ...................     Декларатор: ................... 


