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ЧАСТ ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ПРОЕКТ 

Д О Г О В О Р 

 

№ ................../........................20…. година 

 

 

            Днес, ............................. г. в гр.СТАРА ЗАГОРА, между:  

1. „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД с адрес: гр. Стара 

Загора, кв. „Индустриален”, представлявано от инж. Димитър Добрев Авджиев, Булстат 

123732117 наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

 

2. ..................................................., ЕИК: ............................, със седалище и адрес на 

управление: ..........................................., представлявано от ................................. 

.............................., в качеството на ………………….., за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и влязло в сила Решение 

№ …………./……………20…. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси 

и допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара 

Загора” се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена 

поръчка  

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка 

на 33 броя нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към 

тях, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и детайлно 

описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и 3), 

неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.  

(2) Видът, техническите данни и характеристики на електрически автобуси и допълнително 

оборудване към тях, които следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в 

Техническата спецификация на Възложителя, и в Техническото предложение на 

Изпълнителя, с включено Предложение за изпълнение на поръчката по отоношение на 

начините на извършване на доставката в оферираните от участника срокове, включително и 
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междинните такива, както и начините на извършване на доставката гарантиращи доставката 

на оборудването съобрзно оферираното в процедурата, представляващи неразделна част от 

настоящия Договор. 

 

(3) Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно обслужване на доставените 

електрически автобуси и допълнително оборудване по ал. (1) в рамките на гаранционния 

срок по алинея чл.9, ал.1. Условията на гаранционно обслужване, включително и начините 

на осъществяване на гаранцинната поддръжка в оферираните от участнака срокове и 

осъществяването на текущ мониторинг са описани в Техническото предложение на 

Изпълнителя и са неотминин негов ангажимент. 

(4) Предметът на договора включва и Обучение на работниците и служителите на 

Възложителя за управление, поддържане, диагностика и ремонт на доставените превозни 

средства по ал. (1) и се провежда по система и организация, съгласно Техническото 

предложение на Изпълнителя. 

(5)  Предметът на настоящия договор се изпълнява в рамките на проект: BG16M10P002-

5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на 

атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ За изпълнение 

на проекта е сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

(АДБФП) №.Д-34-106/21.10.2019 г. между Министъра на околната среда и водите и ВрИД 

кмета на община Стара Загора.  

 

I. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. Цена 

(1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на 

Изпълнителя обща цена в размер на ………………. лв. (с думи:……………………….лева) 

без ДДС и ………………. лв. (с думи:……………………….лева) с включен ДДС, съгласно 

Ценовото му предложение (Приложение №3 ), неразделна част от настоящия Договор. 

(2) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя 

за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като, но не само: разходите за 

придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху електрическите 

автобуси и допълнително оборудване към тях на Възложителя, за доставката им, за 

транспортирането им до мястото за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса),  

всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията, както и 

разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, 

възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и 

гаранционната отговорност на Изпълнителя, както и разходи свързани с обучението на 

персонала на Възложителя. 

(3) Предметът на настоящия Договор, включително посочената цена не включват 

извършването от Изпълнителя на разходи за следгаранционно обслужване на автобусите, 

които са за сметка на и се организират от Възложителя.  

(4) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на 

действието му. 
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Чл. 3. Начин на плащане 

 

(1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова 

сметка, посочена от Изпълнителя:  

Банка: ……………………………… 

IBAN: …………………………….. 

BIC: ……………………………… 

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени 

на банковата му сметка в срок до 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай 

че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по 

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

(2) Плащането на цената по чл.2, ал. 1 се извършва както следва: 

1.Възложителят заплаща авансово 30 % (тридесет процента) от цената по чл. 2, ал.1 в срок 

от 30 (тридесет) календарни дни от предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на 

фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото 

плащане с ДДС или сумата от …………. лв. (с думи:……………….. лева), в една от 

формите, посочени в чл.10 от Договора. Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане се 

освобождава в срок до три дни след връщане или усвояване на аванса.  

2.Междинни плащания - до достигането на съвкупен размер на извършените по този и по 

предходния пункт плащания - 80%. Заплащат се в срок до 30 (тридесет) календарни дни 

след представяне на фактура и след подписването на Констативният протокол за одобрение 

по чл.5, ал.12. Междинното плащане е едно или повече в зависимост от приетите пратки 

автобуси и допълнително оборудване. Авансовото плащане се приспада пропорционално 

към всяко последващо плащане.  

3.Окончателно плащане - Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по чл.2, ал.1 в 

срок до 30 (тридесет) календарни дни след пълно изпълнение на предмета на договора, 

подписване на протокола по чл.5, ал.14  и представяне на фактура. 

(3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя 

със съответната дължима сума. 

 

СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

Чл. 4.Срокове и място на доставка 

 

(1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на настоящия 

Договор изтича след изтичането на всички гаранционни срокове и удовлетворяването на 

всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя. 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протоколите по 

чл. 5, ал.14. 

(2) Срокът за доставка на електрически автобуси ведно с доставката и монтажа на 

зарядните станции и допълнително оборудване, включително и провеждане и успешно 

приключване на обучението е ………………. календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. 
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 (3) Мястото на доставка е в Република България, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, 

„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД. 

 

 

Чл. 5. Условия на доставка 

 

(1.)Изпълнителят се задължава да извърши доставката на предвиденото оборудване 

по начин и при спазване на предложените от него конкертни етапи и действия, предложени 

в Техническото му предложение, неразделна част от настоящия договор и при съобразяване 

на долупосочените условия.  

Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя всеки един 

електрически автобус,  предмет на доставката, окомплектован както следва: 

 

(i) Стандартен комплект за аварийни ситуации, включващ: фенерче, клещи, комплект 

гаечни ключове с размери от No.6 до No.22 – заключен на подходящо място в 

шофьорската кабина. Авариен чук да бъде прикрепен към капака на кутията за 

инструменти. 

(ii) Маркуч за донапомпване на гумите. 

(iii) Ключ за монтиране/демонтиране на гуми и крик за повдигане на автобуса. 

(iv) минимум 2 (два) бр. прахови пожарогасители, мин. 6 kg, лесно достъпни и добре 

обозначени и автоматична противопожарна система за двигателния отсек; 

(v) аварийните изходи да са добре обозначени и оборудвани с чукчета; 

(vi) предупредителен светлоотразителен триъгълник ; 

(vii) комплект за първа помощ – аптечка, съдържанието на която е съобразено с 

изискванията на Инструкция №1 / 20.02.2008 г. на Министерството на 

здравеопазването; 

(viii) ограничена максимална скорост на движение до максимум 70 km/h; 

(ix) обозначени най-малко 4 точки (лесно достъпни) за повдигане на автобуса; 

(x) обезопасителни ограничители за колелата срещу неконтролируемо потегляне на 

автобуса - 2 броя. 

(xi) зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

(xii) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други 

документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики; 

(xiii) с инструкция за експлоатация на български език,  

(xiv) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията по поръчката и 

офертата на Изпълнителя; 

(xv) с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени 

данъци, мита, такси, протоколи и фактури;  

(xvi) оригинал на сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, съгласно 

изискванията на действащото българско и европейско законодателство; 

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всеки един от 

елементите на допълнителното оборудване, предмет на доставка, съгласно Техническата 

спецификация на Възложителя, Техническото предложение при изискванията от ал.1 

(когато са приложими). 

(3) Доставката на автобус, респективно зарядна станция, системи, осигуряващи 



                                                                      
 

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16M10P002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като 

източник на замърсяване на атмосферния въздух“ приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., финансиран по силата на Административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ (АДБФП) №.Д-34-106/21.10.2019 г., сключен между Министъра на околната среда и водите и ВрИД 

кмет на община Стара Загора.  

 
Страница 5 от 20 

 

функционалности, аналогични на въведените в експлоатация, съгласно т.32 от 

Техническата спецификация и други елементи от допълнителното оборудване, ще се счита 

за неизпълнена, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи целия обем окомплектовка по 

предходните две алинеи. 

(4) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от 

дължимото по договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение. 

 

(5) При доставката на всяко превозно средство, Изпълнителят предоставя на Възложителя 

надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от Изпълнителя за всеки електрически 

автобус поотделно, който следва да бъде доставен, съдържаща основание – номер на 

договора, номер на шаси, модел и марка. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква приемане на прототипа (първият готов автобус от серията) 

от комисия, назначена с негова заповед. Приемането на прототипа се извършва в завода – 

производител и има за цел упражняване на контрол върху изпълнението на техническата 

спецификация, установена с подписания между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Договор. За установените съответствия/ несъответствия се подписва протокол. В случай, че 

се открият несъответствия със съгласуваната спецификация и техническото предложение, 

приложения към договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поставя срок за привеждане на прототипа в 

съответствие с тях. Одобренията по време на приемането на прототипа не предполагат 

приемане и не се отразяват на отговорността на производителя и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено, в срок не по-малко от 3 (три) 

дни предварително, за конкретните дата и час, на които ще се изпълнява доставката. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да синхронизира Графика на доставка на автобусите и 

на допълнителното оборудване минимум до степен, даваща възможност за извършване на 

действията за одобрение. При предаването на автобусите и допълнителното оборудване, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата 

време да ги прегледа за Несъответствия, в рамките до 3 (три) работни дни.  

(8) Доставката и предаването/получаването на автобусите и допълнителното оборудване се 

удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен Приемопредавателен протокол 

от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни 

несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в 

съответствие с ал.1 и съответствие на автобусите и допълнителното оборудване с 

техническите характеристики, представени в Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемо-

предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), 

както и данни за автобусите и допълнителното оборудване, предмет на доставка.  

(9) Преди предаване на автобусите и допълнителното оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

извършва проверки и изпитвания, което се удостоверява с констативни протоколи.  

(10) След доставката и преди одобрението на всеки доставен автобус, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършват съвместни тестове на функционалността на системите му. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършват пътен тест с минимум 1 автобус. Тестът 

се извършва след зареждане на батерията на автобуса до максимално ниво SOCm, при 

липса на пътници, с изключение на водач (одобрен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническо лице с измервателна 

апаратура, при изключени системи за отопление и климатизация. Тестът се извършва при 
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суха пътна настилка, по трасето на определена от Възложителя линия, като се спира на 

всяка спирка от линията. По време на теста се замерва енергийната консумация и 

изминатата дистанция. Измервателната апаратура се осигурява от Изпълнителя. 

(11) След доставката и преди одобрението на доставена зарядна станция, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършват съвместни тестове на нейната 

функционалност. С минимум 1 зарядна станция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

извършват тест за времето за заряд на батерия от ниво SOCw до ниво SOCm. 

(12) Одобряването на доставените автобуси и допълнително оборудване се извършва чрез 

констативни протоколи. Констативният протокол за одобрение на доставен автобус и 

допълнително оборудване се подписва за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от всички членове на 

назначената комисия, както и от определените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Подписването на констативните протоколи за одобрение на доставен автобус и 

допълнително оборудване, с изключение на тези за зарядните станции и на системата за 

телеметрично наблюдение и контрол в реално време се извършва в срок до 30 (тридесет) 

дни след подписване на приемателно-предавателните протоколи.  

(13) Подписването на констативните протоколи за одобрение на доставените зарядни 

станции се извършва след привеждането им в готовност за експлоатация  

Подписването на констативните протоколи за одобрение на системите, осигуряващи 

функционалности, аналогични на въведените в експлоатация, съгласно т.32 от 

Техническата спецификация се извършва след привеждането им в готовност за 

експлоатация и представяне на протоколи за ингерираност, подписани от представител на 

Изпълнителя и от осъществяващите поддръжка на съществуващите системи. 

(14) След извършване на всички дейности, предмет на договора, се подписва Окончателен 

констативен протокол.  

(15) При констатиране на „несъответствия” на доставен автобус и допълнително 

оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише съответния протокол. В 

този случай, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните 

Несъответствия.  

(16) Под „несъответствия“ следва да се разбират явни или скрити дефекти, липси, 

недостатъци, несъответствия на автобусите и допълнителното оборудване с Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и/или с изискванията за окомплектовка и документация. 

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява „несъответствието” в срок и по ред, посочени в 

констативния протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя автобуса, съответното допълнително 

оборудване или частта с „несъответствия” с такива, притежаваща характеристиките в 

Техническата спецификация. След отстраняване на „несъответствията”, Страните 

подписват Приемо-предавателен протокол. 

(18) В случай, че Несъответствието е толкова съществено, че застрашава предмета на 

поръчката или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката на автобусите и 

допълнителното оборудване, или отстраняването на Несъответствията с повече от 20 

(двадесет) дни от предвидения срок за доставка в настоящия договор, или от срока, посочен 

в констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия Договор, 

както и право да получи неустойка в размер, съгласно същия. 

(19) Рекламации по количеството на доставката могат да се правят в момента на подписване 

на приемо-предавателния протокол.  
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(20) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведените в експлоатация 

автобуси и допълнително оборудване се правят в срок от 20 (двадесет) работни дни след 

откриването им.  

(21) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на автобуса и/или допълнителното оборудване от 

контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се 

съставя протокол. 

(22) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя. 

 

Чл. 6. Преминаване на риска 

 

(1) Рискът от случайно повреждане или погиване върху предмета на доставка преминава от 

Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-

предавателния протокол по чл. 5, ал. 8, респективно по чл.5, ал. 17.  

(2) Всички рискове, свързани с експлоатацията на автобусите при условията на настоящия 

договор (като риск от повреждане и погиване, причинени от тях щети на трети лица и 

имущества и др.), са в тежест на Възложителя, който носи риска от момента на одобрението 

на автобусите. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Член 7. (1) Изпълнителят се задължава да достави електрическите автобуси, оборудване, 

системи и зарядни станции предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите 

параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата 

спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия 

Договор и придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността 

върху тях на Възложителя. 

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 

всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.  

(3) Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи, за регистрация на 

автобусите в КАТ, и да съдейства с всички необходими документи, за да бъдат 

регистрирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и сроковете, посочени в този Договор и 

изискващи се от компетентните органи. 

(4) Изпълнителят се задължава да предаде автобусите на Възложителя с Приемо-

предавателния протокол по чл. 5,ал 8, респективно по чл. 5, ал. 17. 

 (5) Изпълнителят се задължава да извършва сервизно обслужване на електрическите 

автобуси и оборудване в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този 

Договор, съответно при условията на гаранцията.  

(6) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове 

всички Несъответствия на доставените електрически автобуси и оборудване, проявени 

и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на 

настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при 

отстраняване на Несъответствия, както и при извършване на гаранционното обслужване да 

влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.  
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(7) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 

плащане.  

(8) Да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед 

защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(9) Да осигури за своя сметка транспорта по доставката на автобусите и допълнителното 

оборудване до местоизпълнението по договора, като ги предаде в техническа изправност и 

окомплектовка, съгласно оферираното, нормите и документацията на завода-производител 

и условията на настоящия договор; 

(10) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат за съответствие с одобрения тип 

превозно средство, издаден съгласно изискванията на действащото българско и европейско 

законодателство, както и списък с данните на всеки автобус (номер на двигател, шаси и 

др.); 

(11) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за съответствие с изискванията на 

действащото българско и европейско законодателство за елементите на допълнителното 

оборудване;  

(12) Да предоставя безплатно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информация за хода на 

изпълнението на договора;  

(13) да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 

срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на 

договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на 

допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл. 66 ЗОП; 

(14) да проведе обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(15) да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на 

договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;  

(16) да осигурява бързо и качествено гаранционно обслужване на автобусите и 

допълнителното оборудване в рамките на гаранционния срок, включително като доставя 

необходимите резервни части и консумативи в оторизиран от него сервиз или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по този начин гарантира съответствие на доставеното с 

експлоатационните характеристики, указани в техническото му предложение;  

(17) За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

поддържа екип от специалисти със съответната квалификация.  

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи лице, което да организира извършването на 

дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

договор. 

(19) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 

информация и документи за изпълнение на Договора. 

 (20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да  спазва изискванията  на Оперативна програма 

„Околна среда” 2014-2020,   в това число и: 

1. да  спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по 

Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020,  в това число да спазва насоките за 
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информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации. 

2. да представи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПОС, Сертифициращия 

орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите 

интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската 

служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да 

местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни 

системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово- техническото 

управление на дейността, както и да направи всичко  необходимо, за да улесни работата им. 

Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, 

който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им 

местонахождение. 

3. при  проверки на място от страна на УО на ОПОС, Сертифициращия орган, Одитния 

орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на 

финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и 

контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се  задължава да осигури присъствието на свой 

представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, 

удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова 

помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и 

задълженията му по договора. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 

докладите от проверки на място. 

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен незабавно да информира  за всички предполагаеми и/или действителни случаи на 

измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност" е 

всяко действие или бездействие,  на стопански субект, което има или би имало като 

последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан 

/недопустим/ разход. 

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта 

и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПОС, Сертифициращия 

орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, 

Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други 

национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за 

период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се 

прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на 

Европейската комисия. 

8. да посочва финансовия принос на Кохезионен фонд, предоставен чрез Оперативна 

програма „ОПОС“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с 

изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 

помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма навсякъде, където е уместно. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от …………….. (името на 

изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 

г.” 
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9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се 

финансира от Кохезионния фонд на ЕС. Предприетите за тази цел мерки трябва да са 

съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в 

чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение ІІ от Регламент за 

изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията. 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. (1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по чл.2, ал. 1 от този Договор, 

съгласно условията и по начина, посочен в него.  

(2) Възложителят се задължава да приеме доставката по реда на член 5. 

 

(3) Възложителят се задължава да изпълни процедурата по регистрация на електрическите 

автобуси в КАТ, като за целта има право да изисква и получава всички необходими 

документи относно регистрацията от страна на Изпълнителя.  

(4) Всички разходи по регистрацията на електробусите остават за сметка на Изпълнителя. 

(5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на 

електрическите автобуси и оборудване на посочения в чл.4, ал. 3 от договора адрес, в срок 

и без отклонения от договорените изисквания.  

(6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, 

хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора. 

(7) Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора електрическите 

автобуси и оборудване при условията посочени в настоящия Договор. 

(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващ с 

Техническите спецификации и/или дефектен електрически автобус само при условията на 

настоящия Договор и преди регистрацията му в КАТ, както и отстраняване на 

Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по 

гаранцията. 

(9) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не 

спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не 

изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.  

(10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

(11) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на 

електрическите автобуси в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на 

този Договор, съответно при условията на гаранцията.  

(12) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 

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

 

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ  

 

Член 9. (1) Срокът за гаранционно обслужване на всеки от автобусите и допълнителното 

оборудване е: 
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      6.1. За автобуса и силовите агрегати: …………................. (......словом…………) месеца; 

 

 

 

       6.2 За монтираното електронно оборудване: …………................. (......словом…………) 

месеца; 

 

 

         6.3 За антикорозионното покритие и хидроизолацията: …………................. 

(......словом…………) месеца; 

 

 

        6.4. За тяговата акумулаторна батерия: …………................. (......словом…………) месеца; 

 

 

         6.5. За зарядните станции: …………................. (......словом…………) месеца; 

 

 

         6.6. За акумулатори 12 V в електрическата система: …………................. 

(......словом…………) месеца; 

 

 

 съобразно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Оферираните в техническото 

предложение на Изпълнителя начини на изпълнение на гаранционните задължения, 

приложени към договора, считано от датата на подписване на Констативен протокол за 

одобрение на доставен автобус или на доставена зарядна станция или системи, 

осигуряващи функционалности, аналогични на въведените в експлоатация, съгласно т.32 от 

Техническата спецификация или на други елементи от допълнителното оборудване без 

забележки, съгласно чл. 5, ал. 14 от договора. 

(2) Срокът по ал. 1 се удължава с толкова дни, колкото време изчислено сумарно по часове, 

автобусът и/или допълнителното оборудване не са работили поради техническа 

неизправност.  

(3) В срока на гаранционно обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури 

необходимата консултантска помощ без допълнително заплащане от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на автобусите и 

допълнителното оборудване при спазване на условията, описани в гаранционната карта. 

(5) Заявката за отстраняване на възникнала гаранционна повреда на автобус и/или 

допълнително оборудване се прави по телефон или писмено по електронна поща. Заявката 

трябва да съдържа информация за наличието на повреда, както и часа и датата, когато е 

констатирана. 

(6) Заявките се подават в рамките на цялото работно време на експлоатационните и 

сервизни звена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Телефонният номер и адресът на електронната поща се 

предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който организира от своя страна, наблюдение, реакция и 

отчетност относно постъпилите заявки.  
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на автобуса 

и/или допълнителното оборудване на място, както следва:  

1. време за констатиране на гаранционната повреда – до 2 /два/ часа, валидно седем дни в 

седмицита, двадесет и четири часа в денонощието от получаване на заявката по ал. 5; 

 2. време за oтстраняване на гаранционната повреда – съобразено с максималните срокове, 

определени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Протокола за постигнати договорености.  

(8) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на автобуса и 

допълнителното оборудване до сервиза и обратно е за сметка на същия. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали 

части, които не са подменени от него, както и за повреди, настъпили в резултат на 

действията на трети лица, извършили ремонт на превозното средство. 

(10) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил 

уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени 

некачественият автобус, допълнителното оборудване, устройство или част с ново/и със 

същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негоден за използване по 

предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(11) Гаранционният срок не обхваща следните консумативи, необходими за поддръжка по 

нормално износване на електробуса: 

• Филтри и филтърни елементи от всякакъв вид;  

• Стъкло (физично износване);  

• Пера на чистачки;  

• Дискове на спирачки;  

• Спирачни накладки;  

• Охлаждащи, хидравлични и други течности; 

• Хладилен агент;  

• Масла, смазочни течности;  

• Греси, уплътнения;  

• Ремъци;  

• Лампи, крушки, LED-крушки и осветителни тела от всякакъв вид; 

• Гуми. 

(списъкът се допъва съобразно техническото предложение на участника) 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 10. (1) При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на Договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на Договора без ДДС 

в размер на ....................... (словом) лева, под формата на ......................(парична сума, 

внесена по посочена от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка; безусловна неотменяема 

банкова гаранция или застраховка)  

(2) При представяне на банкова гаранция или застраховка за изпълнение, същата трябва да 

е със срок на валидност 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на доставка, като при 

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция или застраховка за изпълнение се 

удължава или се издава нова. 
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(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

(4) Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло или частично от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

стойността на частта, съответстваща на неизпълнението. 

(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) 

календарни дни след изпълнението на всички дейности за доставка от договора и 

подписване на Окончателен констативен протокол по чл.5, ал.14. 

(6.) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случайте 

предвидени в настоящия договор, както и ако в процеса на изпълнение на договора е 

възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на 

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

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

изпълнение. 

 (7) Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 

30% (тридесет процента) от цената на Договора по чл. 2, ал.1 с ДДС или сумата от 

…………… лв. (……………………..словом). 

(8) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции: 

1. за изпълнение на Договора към датата на сключването му; 

2. за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане. 

 

Член 11. Изисквания по отношение на гаранциите 

(1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 

банкова сметка на Възложителя:  

Банка:  

IBAN: ……………………….. 

BIC: ………………………… 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 

(2.) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността му, то тя трябва да отговаря на следните 

изисквания: застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията;  

Застраховката трябва да се отнася за настоящия договор и да е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и застрахователната премия трябва да е платима еднократно.  Разходите по издаването и 

поддържането на застраховката, както и всички останали разходи по застраховката са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично 

неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансовото 

плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг 

договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
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застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са 

за сметка на Изпълнителя.  

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде 

безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че условията за усвояване на гаранцията са налице. 

Съдържанието на банковата гаранция следва да бъде предварително съгласувано с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предвиди и заплати своите такси 

по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция да не бъде по-малък от определения в Договора.  

 

Чл. 12. Задържане и освобождаване на гаранциите 

(1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора при условия, както 

следва: 

1. Преди освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя гаранция за обезпечаване на гаранционния период, под формата на  банкова 

гаранция/парична сума/застраховка, в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността 

на Гаранция за изпълнение на договора, която съставлява сумата от 

……………………………… лева (………………… лева) без ДДС, със срък на валидност 30 

/тридесет/ дни след изтичане на най-продължителния гарнационен срок, офериран от 

изпълнителя. 

2. Гаранцията за обезпечаване на гаранционния период се предоставя в една от следните 

форми: 

• депозит на парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

• безусловна, неотменима банкова гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Застрахователната сума трябва да е равна на размера на 

гаранцията. Застраховката трябва да се отнася за настоящия договор и да е в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Застрахователната премия трябва да е платима 

еднократно.   

(2) Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в срок до 3 

(три) дни след усвояване или връщане на аванса. 

(3) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други 

плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са 

предоставени. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за обезпечаване на гаранционния период в 

размер на 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за обезпечаване на 

гаранционния период, в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на най-продължителния 

гаранционен срок, офериран от участника избран за изпълнител. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за обезпечаване на гаранционния срок при 

неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по възникнали гаранционни 

дефекти на доставените автобуси. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията за 

обезпечаване на гаранционния срок на Договора, и ако в периода на гаранционния срок 

възникне спор между страните. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на 

спора.  
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    НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното, срочното и качествено 

изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите 

спецификации и предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставения автобус, които намаляват 

съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:  

1. да върне автобуса/автобусите и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с 

разноските по договора;  

2. да задържи автобуса/автобусите и да иска намаляване на цената; 

3. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да иска да му бъде предаден автобуса/автобусите без недостатъци в замяна на това, което 

е получил с недостатъци.  

(4) Независимо от правомощията си по чл.13 ал.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и 

неустойка за претърпените вреди в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на 

автобуса/автобусите, за които е установено несъответствие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

алтернативно да се възползва от правата си, дефинирани по-долу в ал.7, 8 и 9. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл.13 ал.3 и когато автобуса/автобусите е погинал/и 

или е бил/и повреден/и, ако това е станало поради неговите недостатъци. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати 

цената на превозното средство. 

(7) В случай на неточно и/или забавено изпълнение на която и да е от дейностите по 

настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел 

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 

% (нула цяло и пет на сто) от стойността на неизпълненото за всеки просрочен ден, но не 

повече от 25 % (двадесет и пет на сто). Под неточно изпълнение за целите на настоящия 

договор страните ще разбират изпълнение, което се отклонява като начин и/или срок от 

предложения в техническото предложения на Изпълнителя. 

(8) За всеки конкретен случай на забава в изпълнението на задължение по 

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и едно 

на сто) за всеки ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от стойността на 

съответния автобус, и/или допълнително оборудване, по отношение на които е осъществено 

неизпълнението на задължение по ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.  

(9) При неизпълнение на задължение по чл. 9 ал. 10 от настоящия Договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на пълната стойност на съответния 

некачествен автобус, допълнителното оборудване, устройство или част. 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и подлежащите 

на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN – ................................................................, BIC код – 

..............................., Банка: ..........................................................  
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(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от дължимото по 

договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение или гаранция за 

обезпечаване на гаранционния период. 

(12) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е възползвал от правото си по предходната алинея и е 

удържал неустойката от стойността на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) 

дневен срок да допълни гаранцията до пълния й размер, уговорен в договора и да представи 

необходимите за това документи. Неизпълнението на това задължение в срок, дава право на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да претендира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащането на неустойка в размер на 

1% (едно на сто) дневно, изчислена върху недопълнената част от гаранцията. 

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки. 

 

 

     ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1 

 

Чл. 14. (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение 

на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 

предвидените в ЗОП условия. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на Изпълнителя. 

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя 

и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или 

изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в 

офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за 

едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния 

размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл.15. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 

на Договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

 

 
1Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е 

предвидил използването на подизпълнители 
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УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

  

Чл. 16. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. с изтичане на уговорения срок; 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено 

уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено 

предизвестие, когато: 

1. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейската общност, на българската държава 

и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора; 

2. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

3. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. при влязло в сила решение за обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в производство по 

стабилизация;  

5. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че 

член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в 

съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против 

собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната 

система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп 

(корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно настоящия Договор с уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с 

повече от 20 (двадесет) дни, и /или се отклони от оферирания начин на изпълнение и това 

отклонение може да застраши изпълнението в оферираните от Изпълнителя параметри и 

срокове.  

2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 

които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор. 

3.при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за 

гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти или при пълно 

неизпълнение на задълженията на Възложителя за гаранционно обслужване и/или 

извършване на гаранционни ремонти;  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 

предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от 

прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, 
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т. 1 от ЗОП (В последния случай размерът на обезщетението се определя в протокол или 

споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата 

за разрешаване на спорове по този Договор). 

(5) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните 

за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по 

изпълнение на Договора. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора по реда и при условията предвидени в 

него или в приложимото законодателство.  

Чл. 17. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП.  

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 18. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните 

не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала 

другата Страна за възникването на непреодолима сила. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

Договора. 

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 19. Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, 

на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 

конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 

необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 

съответните задължения за конфиденциалност. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

Чл. 21. (1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 

изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес: ……………………………[●] 

Телефон: [●] 

Email: [●] 

Лице за контакт: ……………….. 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес: ……………………………[●] 

Телефон: ………………………… 

Email: ……………………………. 
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Лице за контакт: ……………….. 

(2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да 

съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 

действителност. 

(3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

(4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 

Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други 

свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 

кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член се считат за валидно 

изпратени и получени от другата Страна. 

(5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по 

куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 

валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата 

или по електронната поща на страните. 

Чл. 23.Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 

Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

Чл. 24. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни,като в случай 

на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция 

по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.  

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК. 

 

Чл. 25. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя, ведно с приложенията 

към него; 

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя; 

 

Настоящият Договор се подписа в 5 (пет) еднообразни екземпляра – четири за Възложителя 

и един за Изпълнителя. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

 

____________________________ 

[●] 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

____________________________ 

[●] 
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Съгласували:…………………. 

 


