
ДОГОВОР

№ .

Днес,JIM. .2016 год., в гр. Бургас, между:

Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, Булстат 
000056757, представлявана от Вълчо Чолаков -  Областен управител на област Бургас и 
Валентин Косев -  Началник отдел «АФСД», наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от 
една страна и 

и
“ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, ЕИК 102659979, със седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов“ 19 А, представлявано от Райко Дамянов 
Калпачков, Живко Илиев Недев и Иван Николаев Иванов, заедно и поотделно, от друга 
страна като „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

В изпълнение на РМС № 17/14 януари 2015г. за неотложни мерки във връзка с 
миграционния натиск по границата на Република България, ПМС №55/12 март 2015г. за 
реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение 
по българо-турската граница, във връзка с ПМС № 266 от 20.10.2016 г. за одобряване на 
допълнителни разходи/ трансфери за 2016г. и на основание чл.13, ал.1, т. 18 от Закона за 
обществени поръчки, посочените по -  горе страни се споразумяха и сключиха настоящия 
договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изгради 
„Инженерно възпрепятстващо съоръжение по сухоземната част на българо -  турската 
граница, за трасето на област Бургас” -  подучастък “Район на ГПУ “Малко Търново”, в 
зоната на отговорност на група “Резово” от местността „Тумбите” -  точка с координати N 
41°59' 06.77"; Е 28°00' 27.34" и крайна точка дига р. «Резовска» с координати N 41 °58' 
50.89"; Е 28°Г 30.03", с обща дължина 1.8 км, съгласно представен в Областна 
администрация Бургас проект и количествено-стойностна сметка, съгласувани и утвърдени 
се процедира по реда на чл. 4, ал. 2 от ПМС № 55/12.03.2015 г. II.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор и предаването на изградения 
подучастък от съоръжението е 90 (деветдесет) календарни дни съгласно линеен график, 
неразделна част от договора, съгласуван и подписан от страните в 5 -  дневен срок от 
сключване на договора.

(2) Срокът за изпълнение на настоящия договор започва да тече след датата на 
предаване на площадката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се удостоверява с 
протокол Образец № 1, неразделна част от настоящия договор и съгласуване и 
утвърждаване на проекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви в указания от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ден за подписване на протокол Образец № 1, същият се счита за подписан 
от същия ден и договорът влиза в сила. /7
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(3) Срокът за изпълнение на дейностите по изграждане на „Инженерно 
възпрепятстващо съоръжение по сухоземната част на българо -  турската граница, за трасето 
на област Бургас” се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват 
извършването им, при настъпване на форсмажорни събития или по други обективни 
причини.

(4) При настъпване на обстоятелства по алинея трета срокът за изпълнение на 
дейностите се спира, като се изготвя протокол за установяване състоянието на изграденото 
при спирането -  приложение Образец № 2 към настоящия договор.

(5) При възстановяване на дейностите по изграждане на съоръжението се съставя 
протокол за установяване състоянието на изграденото при продължаване на работите -  
приложение Образец № 3 към настоящия договор.

(6) При спиране на дейностите по изграждане на съоръжението в случаите, 
предвидени в този член, срокът за изпълнение на договора се удължава с дните, в които е 
било невъзможно извършването на работите.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
>

Чл. 3. (1) Максимално допустимата обща стойност на договора е в размер на 1* 527 
006,82 лева/един милион петстотин двадесет и седем хиляди и шест лева и осемдесет и две 
стотинки/ с ДДС, представляващи 1 272 505.69 лева без ДДС /един милион двеста 
седемдесет и две хиляди петстотин и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ за път и 
съоръжение с дължина 1.8 км, от които: 1 004 138,44лв. без ДДС(1 204 966,13лв. с ДДС) за 
съоръжение, 267 500,03 лева без ДДС (321 000,03 лева с ДДС) за изграждане на нов полеви 
път и 867,22 лв. без ДДС(1 040,66 лв. с ДДС) за табели и номериране на колони в 
настоящия участък. Стойността е определена в съответствие със съгласувана и утвърдена 
по реда на чл. 4, ал. 2 от ПМС № 55/ 12.03.2015г. количествено-стойностна сметка. Същата 
не може да се надвишава.

(2) Всички разходи свързани с отстраняване на констатирани несъответствия по 
време на изграждането или при приемане на извършените дейности, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда авансово, междинно и окончателно заплащане за 
изпълнение на възложените дейности:

3.1. Авансовото плащане е в размер на 70 % от стойността по чл. 3, ал. 1 от
настоящия договор. Същото се извършва в 10 -  дневен срок от постъпване на гаранцията за 
изпълнение на договора, както и след предоставяне на средствата съгласно чл. 3 от ПМС № 
266 от 20.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери за 2016г. и след 
одобряване и предоставяне на средствата от първостепенния разпоредител. !

3.2. За междинното плащане в размер до 20 % от стойността по чл. 3, ал. 1 от
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще нареди издаване на неотменяем, документарен, 
делим и непрехвърляем акредитив чрез „Уни Кредит Булбанк” АД в полза на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, платим след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол -  Образец № 5 към договора за приемане без забележки на 
минимум 50 % от договорените дейности(съоръжение и път) и заверено за вярност копие на 
приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, след реализиране на процедурата уредена в Решение 
№ 593/ 20. 07. 2016г. на Министерския съвет за условията и реда за разплащанията на 
разпоредители с бюджет по договори. Срокът на акредитива ще е 60 календарни дни след 
изтичане на срока на настоящия договор. 1

3.3. За окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще нареди издаване на 
неотменяем, документарен, делим и непрехвърляем акредитив чрез „Уни Кредит Булбанк”



i
АД в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, платим след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
Протокол Образец № 5 към договора, приемо-предавателен протокол по чл. 6 от ПМС № 55/ 
12.03.2015г. за окончателното приемане на възложения подучастък и заверено за вярцост 
копие на приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, след реализиране на процедурата уредена в 
Решение № 593/ 20. 07. 2016г. на Министерския съвет за условията и реда за разплащанията 
на разпоредители с бюджет по договори. Сумата за окончателно плащане се формира на 
база действително извършените и приети без забележки дейности по изграждането на 
обекта съобразно КСС, след приспадане на авансовото и междинното плащане по договора. 
Срокът на акредитива ще е 60 календарни дни след изтичане на срока на настоящия 
договор.

3.4. Всички възнаграждения/такси, комисионни и др./, дължими във връзка с 
издаването и изплащането на акредитивите по т. 3.3. и 3.4. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Плащанията се извършват по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както
следва:
- IBAN -  BG24 UNCR 7630 1059 6962 90
- BIC: UNCRBGSF , при „Уни Кредит Булбанк” АД. )

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени в 
съответните протоколи. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
За завършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове дейности и работи, 
които са приети без забележки и са отразени в съответния протокол.

(6) В 5-дневен срок от получаване на окончателното плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/те всички 
дейности, извършени и приети по реда на настоящия договор. При неизпълнение на това 
задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 15, чл. 16 и чл. 17 от договора. Това 
правило не се прилага, ако при приемане на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докаже, че 
договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 
подизпълнителя.

(7) Вътрешни компенсирани промени в количествата на дейностите по изграждане на 
съоръжението са допустими в рамките на общата максимална стойност по чл. 3, ал. 1 от 
настоящия договор, когато са предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са съгласувани с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и проектанта преди да започне изпълнението им. Съгласуването се 
удостоверява със заменителни таблици, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
проектанта на описания в чл. 1 подучастък, предмет на договора.

(8) При възникване на необходимост от нови видове работи, които не са посочеки в 
утвърдената количествено-стойностна сметка, същите могат да се изпълнят при условие, че 
не водят до превишаване на общата максимална стойност по чл. 3, ал. 1 от договора и след 
предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и проектанта по реда на чл. 3, ал. 7. 
Остойностяването на работите се извършва по следните показатели: часова ставка за труда
- 3,70 лв/ччас; ДР върху труда - 100%; ДР върху механизация -  45 %; Доставно - складови 
разходи върху материалите -  15% (предвид отдалечеността на обекта); Печалба -  до 10%. IV.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено в определените 
срокове възложените дейности, като организира и координира цялостния процес, на 
изпълнение в съответствие с действащата нормативна уредба в България и условията и 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на възложените му дейности да 
влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейски^ стандарти.
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Качеството на влаганите материали се доказва с протоколи и/или сертификати, които се 
представят от Изпълнителя.

(3) При влагане на местни материали в обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
предварително да се представи на Възложителя за одобрение сертификат за годността на 
материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на 
нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и 
да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган
/дко/.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали или оборудване 
не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта 
като цяло. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, произтекли от некачествено 
изпълнени от него дейности по този договор.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка 
некачествено извършените дейности и некачествените материали, като гаранционните 
срокове са 5 г. за гаранционно поддържане на изграденото съоръжени, съгласно чл. 2, ал. 2 
от ПМС №  55/ 12.03.2015Г.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши дейностите за изграждане на обекта, като 
спазва одобрения технически инвестиционен проект и изискванията на проектантските, 
строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните 
дейности. За целта да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, 
имащи пряко отношение към изпълнението на този договор.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на възложените му дейности да спазва 
съгласуваният проект и утвърденото трасе. При установяване на отклонения от проектното 
трасе, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да коригира същото.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предаде изработеното на Възложителя, като до 
приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се снабди с всички видове разрешителни за навлизане 
на автотранспорт и механизация в зоната на обекта.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва геодезичните знаци /гранични 
пирамиди, осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен Знак 
да се извърши прецизен репераж.

(11) По време на дейностите по изграждане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва 
действащите в страната нормативни документи и стандарти в строителството, както и 
изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да спазва 
изискванията на плана за безопасност и здраве, към работния проект на обекта.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва подземната и надземната техническа 
инфраструктура, съоръжения и използваните довеждащи пътища. При нанасяне на щети да 
ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението на работите по 
настоящия договор.

(13) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с 
дийностите по изграждане са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на 
трети лица при изпълнение на дейностите по изграждане се заплащат от Изпълнителя. 1

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможное! да 
извършва контрол по всяко време за изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, 
както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от 
приемането, в срок посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява 
всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

(16) След приключване изпълнението на дейностите и преди организиране? на 
процедурата за приемане на изграденото съоръжение, обектът трябва да бъде изчистен и 
околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

7 *

4.



(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави и попълва заповедна книга с 
изискуемата съгласно действащото законодателство информация и да води досие на обекта, 
което при нужда да предоставя на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства 
при вземане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да 
осигури достъп до обекта и цялата документация. ;

(18) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи договор/и с подизпълнител/и, в срок до 3 дни 
от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, 
или на договор, с който се заменя подизпълнител, изпълнителят се задължава да изпрати 
оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя.

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на възложителя информация за 
плащанията по договорите за подизпълнение, в срок до 3 дни от плащането.

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
промени относно статут, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, 
изпадане в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност съгласно 
ТЗ, в срок 3 дни от настъпването им, като представя надлежно заверено копие'от 
съответните документи.

(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 
пречки, възникващи в хода на изпълнението.

(22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа и представи/я (преди започване 
изпълнението по договора) на Възложителя валидни застраховки, съгласно действащото 
законодателство (чл.171 от Закона за устройство на територията), докато трае изпълнението 
на договора и в срока на гаранционното му поддържане.

!
Ч л. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: <
(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие, а в случай на необходимост 

и указания за изпълнение на предмета на договора.
(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;
(3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор! I

I
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при 

спазване условията и сроковете на този договор.
2. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в кръга на своите правомощия за осигуряване 

на информацията, необходима му за качественото изпълнение на работата.
3. При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното изграждане, да 

иска отстраняването на същите, а в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира съществени 
отклонения от качеството на извършеното, да откаже да приеме изпълнението и да извърши 
плащането до отстраняването им в определения за това срок.

4. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно 
нормативната уредба.

5. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни, необходимостта 
от които е възникнала в процеса на изпълнение на дейностите по изграждане на 
съоръжението.

6. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появели се в
гаранционния срок дефекти. / /
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7. В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, да приеме 
изпълнените работи чрез определени служители от Областна администрация Бургас.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на 

самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на 
доставените материали. Контролът ще се осъществява от представители на Възложителя, 
които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 
уговореното и без недостатъци.

(3) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи договори/те за подизпълнение, 
сключени с подизпълнители/те, в случай, че ползва такива.

(4) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ подизпълнителите преработване или доработване 
на изпълнените дейности по този договор в случаите, когато същите несъответстват на 
дейностите по проекта или са некачествено изпълнени;

’ (5) да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства в значителна 
степен по обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, допълнено 
или преработено;

(6) да откаже плащане на фактура, когато същата не е придружена от изискуемите
документи, съгласно клаузите на настоящия договор; /

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на 
Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което 
възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение 
предмета на договора.

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, 
вследствие извършваните работи.

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 8. (1) Средствата за материалите, необходимата механизация, транспортните 
разходи и всякакви други съпътстващи разходи са включени в сумата по чл. 3, ал. 1 от 
настоящия договор.

(2) Всички материали (продукти), които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва следва да 
отговарят на действащите стандарти за качество, доказано със съответните документи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното 
качество и/или влошават качеството на извършените работи и на обекта като цяло.

V. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

Чл. 9. Контролът по изпълнението на дейностите по изграждане на 
възпрепятстващото съоръжение, ще се осъществява от представители на Областна 
администрация Бургас. Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не 
пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с 
този договор.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНОТО ПО ДОГОВОРА

Чл. 10 (1) В хода на изпълнение на дейностите по настоящия договор се съставят и 
подписват от изпълнителя, възложителя и проектанта следните протоколи: ^
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1.1. Протокол за предаване на площадката -  приложение Образец № 1 към 
настоящия договор;

1.2. Протокол за установяване състоянието на изпълнените работи при спиране на 
дейностите по изпълнение на договора -  приложение Образец № 2 към договора;

1.3. Протокол за установяване състоянието на изпълнените работи при продължаване 
на дейностите по изпълнение на договора -  приложение Образец № 3 към договора; ,

1.4. Протокол за установяване на всички видове работи, подлежащи на закриване -  
приложение Образец № 4 към договора.

1.5. Протокол за установяване на извършени работи за определен етап от 
изпълнението на дейностите, предмет на договора -  приложение Образец № 5. Протокол 
Образец № 5 се съставя задължително преди извършване на междинното и окончателното 
плащане по договора.

1.6 Заповедна книга на обекта, която се съставя и попълва от изпълнителя и съдържа 
изискуемата информация за обекта съгласно действащото законодателство. Заповедната 
книга се заверява на първа и последна страница от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
упълномощен да осъществява инвеститорски контрол по изпълнение на възложените 
работи.

(2) При завършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до 
Възложителя да приеме извършената работа.

Предаването на изпълнения подучастък, предмет на настоящия договор, се извършва 
със съставяне на Протокол по чл. 6 от ПМС № 55/12.03.2015г., който удостоверява: 
количество изпълнени дейности, качество и стойност на извършената работа и вложените 
материали, налични недостатъци, срокове за тяхното отстраняване, както и дали е спазен 
срокът за изпълнение на настоящия договор. При приемане на изпълнението на дейностите, 
предмет на настоящия договор, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за 
подизпълнение, същото се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на 
крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) Договорът се счита окончателно приключен с подписването на Протокол по чл. 6 
от ПМС № 55/12.03.2015г., без забележки.

Чл. 11. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от възложените му дейности, 
съгласно и одобрената проектна документация или работата му е с недостатъци, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на 
цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по 
договора.

Чл. 12. В случаите по предходния член, когато отклоненията от възложеното или 
недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните 
права по избор:
1 . Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка да поправи 
работата си;
2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от възложеното,
респективно недостатъците на работата. ',
3. Да поиска неустойката, предвидена в чл. 16, ал. 3 от договора.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно подържане на 
съоръжението в 5- годишен срок, съгласно чл. 2, ал. 2 от ПМС № 55/12.03.2015г. считано от 
датата на окончателно приемане на извършените работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди по време на гаранционния 
срок за своя сметка в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването

г  '
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му за констатиране на повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено изпълнителя за констатирането на повредата и 
срокът за отстраняването й на адресите за контакт, приложени в офертата. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и сам да отстрани повредата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му 
възстановява направените разходи.

(3) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Появилите се в гаранционния срок дефекти се констатират с протокол, изготвен 
от назначена от Възложителя за целта комисия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани 
за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок, в срок до 10 работни дни от 
уведомяването. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Изпълнителя.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14 (1) В 5 дневен срок от подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от общата 
стойност по чл. 3, ал. 1 от договора, без ДДС в размер на 63 625,28 лева (шестдесет и три 
хиляди шестстотин двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) под формата на парична 
сума или банкова гаранция, която трябва да е валидна най-малко 30 (тридесет) дни след 
срока на изпълнение на договора. Платената и представена в срок гаранция за изпълнение 
на договора е основание за влизане на договора в сила, от датата на постъпване на сумата по 
посочена от Възложителя банкова сметка/ на предаване на банкова гаранция в полза .на 
Областна администрация Бургас на представител на последната.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди 
изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, 
съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор. 
При неизпълнение на това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи дължимото 
окончателно плащане по договора до предвидения размер на гаранцията, а именно 63 625,28 
лева (шестдесет и три хиляди шестстотин двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки).

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 
10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения й по чл. 1 размер.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора по ал.1 се освобождава в 30 дневен срок 
след окончателното приемане на изградения обект по реда на чл. 6 от ПМС № 55/ 12 март 
2015г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо 
съоръжение по българо-турската граница.

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената в размер на 
63 625,28 лева (шестдесет и три хиляди шестстотин двадесет и пет лева и двадесет и осем 
стотинки) гаранция за изпълнение на договора, по отношение на вземания, възникнали на 
основание на настоящия договор.

(2) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно или частично, 
при констатирано неточно, частично и/или лошо изпълнение, което не отговаря на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при пълно неизпълнение.

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

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата са престояли при него. __ ^

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
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Чл. 16. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 30 % (тридесет 
процента) от общата стойност на договора по чл. 3, ал. 1.

(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет 
процента) от стойността на неизпълнената част от договора, определена в съответствие с 
утвърдената количествено-стойностна сметка.

(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на Възложителя в размер на 100 % (сто процента) от 
стойността на некачествено извършените работи, определена в съответствие с утвърдената 
количествено-стойностна сметка, в случай, че не изпълни изцяло и/или в срок задълженията 
си по чл. 12, ал. 1 и/или чл, 13.

Чл. 17. (1) При забавено или неточно изпълнение на поетите с настоящия договор 
задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула 
цяло и пет процента) от общата стойност на договора, за всеки просрочен ден, до датата на 
действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от стойността 
на договора по чл. 3, ал. 1.

(2) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, 
съгласно действащото законодателство в Република България, при или по повод 
изпълнението на настоящия договор.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по чл. 15, чл. 16 и чл. 17 от настоящия 
договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

(1) при прекратяване (разваляне) на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) при прекратяване регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същият е 

юридическо лице).
(3) при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на 

хипотезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.

Чл. 19. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава в срок от 30 
(тридесет) работни дни от:

(1) издаване на Протокол по чл. 6 от ПМС № 55/ 12.03.2015г., подписан без 
забележки;

(2) прекратяване на договора, на основание чл. 23, ал. 2 и/или прекратяване на 
договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора без предизвестие.

X. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл. 21. (1) СТРАНИТЕ по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение 
на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). 
Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 
изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или 
задължения на СТРАНИТЕ, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на 
форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж 
настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

(2) СТРАНАТА, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 
/десет/ дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото 
настъпването. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата 
страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и



размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и 
продължителност. Засегнатата СТРАНА периодично предоставя последващи известия за 
начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и 
за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди.

(3) СТРАНИТЕ не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 
претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(4) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от СТРАНИТЕ е 
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с 
клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, 
СТРАНИТЕ предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 
въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да 
изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното 
събитие.

(5) СТРАНИТЕ възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия 
договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. 'Ако 
непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от 
изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. '

Чл. 22. (1) Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен 
характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и 
не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, 
производствени аварии, военни действия, природни бедствия- бури, проливни дъждове, 
земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и 
правителствени забрани , ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

(2) Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило 
вследствие на неположена дължима грижа от СТРАНА по настоящия договор или при 
полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. Настоящият договор се прекратява:
(1) с подписване на Протокол по чл. 6 от ПМС № 55/12.03.2015г,, подписан без 

забележки;
(2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
(3) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 1 -  седмично предизвестие, от някоя от страните;
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта 

да се откаже от договора и да прекрати действието му с 1 -  месечно предизвестие. В този 
случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително 
извършените до момента на отказа работи, приети с подписан приемо-предавателен 
протокол за действително изпълнени работи.

Чл. 25. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 20 
(двадесет) дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с 
нужното качество, както и при всякаква друга форма на неизпълнение на клаузите на 
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора,. В 
този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на възложителя неустойка в размер на 30 % от общата 
стойност на договора по чл. 3, ал. 1. За претърпените в по-голям размер вреди (загуби и 
пропуснати ползи) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение по общия ред.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат, на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения.

(—
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XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство на Република България.

При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение 
на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят 
евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в гр.Бургас, 
съобразно правилата на родовата подсъдност.

Неразделна част от настоящия договор са утвърдени по реда на чл. 4, ал. 2 от ПМС 
№ 55/ 12.03.2015г. проекти КСС.

Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 
свързани с изпълнението на обществената поръчка. i

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в 
писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми 
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Областна администрация Бургас -  гр. Бургас, ул. „Цар Петър”

№ 1;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов“ 19 A; e-mail: 
office@patstxoyburgas.bg.

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при 
промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, 
считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

При подписване на настоящия договор се представиха следните документи, 
неразделна част от същия:

1. Справка №3/07.11.2016г., представляваща извадка от КСС за „Инженерно 
възпрепятстващо съоръжение по сухоземната част на българо -  турската граница, 
за трасето на област Бургас” -  подучастьк “Район на ГПУ “Малко Търново”, в 
зоната на отговорност на група “Резово”, утвърдени по реда на чл. 4, ал. 2 от ПМС 
№ 55/12.03.2015г.

2. Приложения към чл. 10, ал. 1 от договора: протоколи Образец № 1, Образец № 2, 
Образец № 3, Образец № 4 и Образец № 5.

3. Свидетелство за съдимост № 75765/24.06.2016 г., издадено от Районен съд София 
на управител на дружеството -  изпълнител;

4. Свидетелство за съдимост № 28440/01.10.2016 г., издадено от Районен съд Бургас 
на управител на дружеството -  изпълнител;

5. Свидетелство за съдимост № 2709/27.09.2016 г., издадено от Районен съд Карнобат 
на управител на дружеството -  изпълнител;

6. Удостоверение № 20161108144445/08.11.2016 г. от Търговския регистър, че 
дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по 
несъстоятелност и не е в производство по ликвидация;

7. Удостоверение № 020201600336064/09.11.2016 г., издадено от ТД на НАП Бургас 
за липсата на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към
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държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

8. Удостоверение № 5202022756/09.11.2016 г., издадено от община Бургас за липсата 
на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към общината, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията.

9. Декларация по образец на управителя на дружеството, че не е свързано лице с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в Областна
администрация Бургас, както и че не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

10. Декларация по образец на управителя на дружеството, че не е свързано ли де с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в Областна
администрация Бургас, както и че не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

11. Декларация по образец на управителя на дружеството, че не е свързано лице с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в Областна
администрация Бургас, както и че не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. i

12. Удостоверение за банковата сметка на дружеството.
13. Застрахователна полица „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството“ №21216213000150 от 11.04.2016г.;
14. Удостоверение №I-TV 014401, Удостоверение №II-TV 003981 от Камарата на

строителите в България, Удостоверение №IV-TV 007036 от Камарата на 
строителите в България, Удостоверение №V-TV 010122 от Камарата® на 
строителите в България. '  <

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


