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Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 

България 

“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на 
Мизия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
му се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

Стр.1 от 33 

Упражняване на авторски надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на 
технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на 
строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект 

„Димум – античната митница на Мизия””  до получаване на Разрешение за ползване на 
обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ”, община Белене, по проект с рег.  №: BG161PO001/3.1-

02/2009/009 „Димум – античната митница на Мизия” 
  

  Р Е Ш Е Н И Е  
№1145/01.10.2012 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.90, ал.1, т.3 ЗОП, във връзка с чл.162, ал.ал. 2 и 3 от Закона за 
устройство на територията,  

 
ОТКРИВАМ: 

 
Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: 

УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на 
технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на 
строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект 
„Димум – античната митница на Мизия””  до получаване на Разрешение за ползване на 
обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ” по проект с рег.  BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – 
античната митница на Мизия” 
 

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление (чл. 90 ал. 1 т.3 ЗОП) 
 

Мотиви за избор: В чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права е посочено, 
че обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, 
което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е 
обективна форма, вкл. и одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено 
планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното 
устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и 
техниката. По смисъла на чл. 12 ЗАПСП авторското право върху произведения на 
изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало 
произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на 
друго лице, като по смисъла на пар.2 т.9 от ПЗР на ЗАПСП под „произведения на 
архитектурата” следва да се разбират- проекти на сгради и съоръжения, устройствени 
планове и схеми, утвърдени по реда на действащото законодателство, сгради и други 
съоръжения и елементи от тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата с другите 
изкуства, както и оформленията на интериори с траен характер, регистрирани от 
организацията по чл. 40 ЗАПСП. Съгласно чл.162 ЗУТ, условията и редът за осъществяване 
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на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между 
възложителя и проектанта / физическо или юридическо лице, включващо в състава си 
физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност/, като 
авторският надзор по част "Конструктивна" е задължителен за всички строежи от първа до 
пета категория включително. 

Предвид факта, че между Община Белене и: 
-  Арх. Светла Иванова Радулова, гр. Плевен, е сключен договор №9от 16.02.2009г. 

за изработване на работен проект: 
“Проектиране по всички необходими части във фаза т.и.п. за обект: “Димум – 
античната митница на Мизия – реставрация, възстановка и експониране, гр. Белене”; 
подобект i: “Западна кула”;подобект ii: “Южна крепостна стена” 

фаза: Технически инвестиционен проект. 
 

       обхват на проекта по части : 
1.  Архитектура  - архитектурно заснемане, документация за съгласуване с нипк, 

т.и.п.  
2.  Конструкции  - т.и.п. на възстановките 
3.  Конструкции – т.и.п. на подпорната стена 
4.  Дървена римска кула  / вишка /  - т.и.п. 
5.  Ел. инсталации  - т.и.п. за ефектно художествено осветление, сигнално-

охранителна инсталация 
6.  Консултантски услуги – археолози 
7.  Геодезическо заснемане 
8.  Вертикална планировка – т.и.п. 
9.  ПСД. 
10.  ПБЗ. 
 

и договор №21/07.09.2011 г. за проектиране във фаза Р.И.П. за обект „Реставрация, 
възстановка и експониране на античния римски кастел Димум” (Подобект І:  Западна кула, 
Подобект ІІ:  Южна крепостна стена) в следния обхват: 

• Част „Архитектура” – архитектурни детайли 
Съгласно договор № 9/16.02.2009 г. за обект: Димум – античната митница на Мизия – 

реставрация, възстановка и експониране, гр.Белене (Подобект І:  Западна кула, Подобект ІІ: 
Южна крепостна стена) е представен проект във фаза Т.И.П. с обхват по всички части и 
съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, във фаза Р.И.П. са разработени: 

а/ проектни материали съгласно чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от Наредба № 4; 
б/ проектни материали съгласно чл. 37, т. 2 и 3 от Наредба № 4 – работни детайли, 

изясняващи архитектурните проекти за двата подобекта; 
в/ обяснителна записка съгласно чл. 38 и 142 от Наредба № 4; 
г/ архитектурни решения съгласно чл. 41, ал. 2, т. 2, 3 и 5 от Наредба № 4 в обхват и 

съдържание според спецификата на обекта; 
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д/ проектни материали съгласно чл. 141, ал. 3 от Наредба № 4. 
• Решение за достъпност към част „Архитектура” – проектни материали към част 

„Архитектура” за „Решение за достъпност” съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба 4. 
• Част „Пожарна безопастност” – пожарен доклад съгласно Наредба № 2 за 

противопожарните строително-технически норми. 
 
Със ЕТ „Геомир-Георги Иванов” гр. София, е сключен договор №7 от 14.05.2010г. за 

проучване и проектиране на улици в гр. Белене в съответствие със скици за 
проектиране и ТЗ: 

- основен ремонт на ул. „България” в участъка от ОТ 645 през ОТ 614 до ОТ 615 и 
кръгово кръстовище ул.” България” и ул. „Персин”; 

- основен ремонт на ул. „Персин” в учстъка от ОТ 615 до ОТ 605. 
 
Така, възлагането на авторския надзор на други от посочените по-горе лица би довело 

до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на 
изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. По смисъла 
на цитираната разпоредба, авторът има изключително право да използва създаденото от него 
произведение и да разрешава използването му от други лица. За използване по смисъла на 
ал.1 се смятат действия като реализирането на инвестиционен проект чрез построяване или 
изработване на обекта, за който той е предназначен - чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за 
авторското право и сродните му права. Пълноправните проектантите по смисъла на ЗУТ и 
ЗКАИИП на инвестиционните проекти са автори на проектните части, подписани са от тях, 
носят техния печат и удостоверение за пълна проектантска правоспособност. 

Следва да се има предвид и обстоятелството, че предписанията на проектанта, 
свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен 
проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в 
строителството. Предвид на горното при определяне на изпълнител на услугата - 
упражняване на авторски надзор по време на строителство приложение следва да намери 
разпоредбата на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 
 

ОДОБРЯВАМ 
 

Покана за участие в процедурата до: 
 
1. Арх. Светла Иванова Радулова, с постоянен адрес гр. Плевен 5800, ж.к. 

“Сторгозия”, бл.65, вх.Д, ет.5, ап.14, тел.: 0885 410 105– за авторски надзор по  
части:  

 
Архитектура, Геодезия, Конструкция, Електро, ВиК, Паркоустрояване, 

ПБЗ; 
 
2.  ЕТ „Геомир-Георги Иванов” гр. София, ЕИК 831164144, р-н Изток, 1113 
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ул.„Тодор Стоянов” №22, ет.2, мобилен: 088/726-96-06, представлявано от 
управителя - Инж. Георги Иванов Георгиев – за атворски надзор по части: 
Геодезия, Пътна, ПБЗ; 

 
 представляваща неразделна част от настоящото решение, която съдържа: 
 

1. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и 
чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на строежи във връзка с: „Извършване на строително-
монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия””  до 
получаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ” 
по проект с рег.  BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на 
Мизия” ккааккттоо  ссллееддвваа:: 
Обект 1 „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски 
кастел Димум” 
Обект 2 „Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от о.т. 645 през 
о.т. 614 до о.т. 615”; 
Обект 3 „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 615 до о.т. 
605”,  
Обект 4 „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617” 

 
2. Изисквания на възложителя 

Упражняване на авторски надзор на строежи във връзка с: „Извършване на 
строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница 
на Мизия””, качествено и в срок в процеса на строителството, съгласно чл.162 
ал.2 и 3 от ЗУТ, до получаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно 
чл. 177 ал.1 ЗУТ. Срокът за изпълнение ще бъде съобразен със срока на 
действие на договора на изпълнителя на строително-монтажните работи, 
определен чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. 
Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор в периода от 
подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво (акт обр.2), и завършва с получаване на Разрешение 
за ползване на обект 1, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ и до издаване на 
удостоверение за регистриране на въвеждането в експлоатация на всички обекти 
2, 3 и 4. 

   
3. Стойността на услугите за упражняване на авторския надзор да  е: 

3.1 за авторски надзор на обект „Реставрация, възстановка и експониране на 
античния римски кастел Димум” по части Архитектура, Геодезия, 
Конструкция, Електро, ВиК, Паркоустрояване, ПБЗ - до 10 600,00 лева без 
ДДС; 

3.2 за авторски надзор на обекти „Основен ремонт на ул. „България”, в участъка 
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от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин”, в 
участъка от о.т. 615 до о.т. 605” и „Кръгово кръстовище при осови точки 
613, 614, 615, 616 и 617” по части Геодезия, Пътна, ПБЗ – съответно до 2 
540,00 лева с без ДДС, 990,00 лева с без ДДС и 1 550,00 лева с без ДДС. 

4. Краен срок за получаване на документите от поканените лица: 23.10.2012 г. 
– 17ч. в Деловодството на Община Белене. Място и дата за провеждане на 
договарянето: Зала 16 на Община Белене, гр.Белене, ул. „България” 35, на 
24.10.2012г., 10:00 часа. При промяна на датата и часа на договарянето, 
поканените лица ще бъдат уведомени своевременно. 

5. Комисия за провеждане на договарянето, ще бъде назначена на деня на 
провеждане на договарянето по т.4. На договарянето могат да присъстват 
оферентите, представителите на средствата за масово осведомяване, както и на 
лицата с нестопанска цел,вкл. и представители на МРРБ/ОПРР 2007-2013. 

6. Изисквания към поканените лица: да  отговарят на  условията на чл.47 от ЗОП. 
Документите, които следва да представи участника в офертата си: 

6.1.   Административни сведения – по образец.  
6.2.   Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и 

чл. 47, ал. 2, т. 2  и ал. 5 т. 1 от ЗОП и за липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП – по образец. 

6.3. Ценово и техническо предложение - по образец, като предлаганата цена да е 
в лева, с вкл. ДДС. 

 6.4. Документ заверено „Вярно с оригинала” на: регистрация по ЕИК, за 
физическите лица –документ за самоличност и удостоверение от оферентите, 
че не са в производство по ликвидация и не са в процедура по 
несъстоятелност (доказване на тези обстоятелства не се изисква, ако 
поканените  имат регистрация по ЕИК  в Търговския регистър, съгласно чл. 
23 ал. 4 от ЗТР); 

6.5.  Документ за регистрация по ЗДДС или декларация свободен текст, че 
оферента не е регистриран по ЗДДС. 

6.6.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по образец. 
6.7. Декларация по чл.56 ал. 1 т. 11 ЗОП – образец. 
6.8.  Копие на валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална 

отговорност в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ 
При сключване на договор се представя писмена декларация в оригинал, че 
изпълнителя се задължава да поддържа/поднови застраховката по чл. 171 ал.1 
ЗУТ за целия срок на изпълнение на настоящия авторски надзор. 

6.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на 
участника: 

а) Данни за собствени или наети специалисти с пълна проектантска правоспособност по 
всички части на проекта, за който ще се осъществява авторски надзор, които ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката - по образец (в оригинал). 
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Към образеца по т. а) задължително се прилагат доказателства за 
образованието/квалификацията и опита на специалистите (копия от дипломи, трудови 
книжки, трудови договори, доказващи образователната, професионалната им квалификация 
и трудов стаж по специалността), както и декларация от всеки един от тях за ангажираност 
по проекта, за принадлежност и наличност. Участникът, поканен за участие в процедурата, 
може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на 
поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение 
тези ресурси. 

б) Декларация от всеки един от специалисти с пълна проектантска правоспособност по 
всички части на проекта за ангажираност по проекта - по образец. 

в) Заверени от участника копия на Удостоверенията за пълна проектантска 
правоспособност на всички специалисти по всички части на проекта, за който ще се 
осъществява авторски надзор.  
   

 1. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 
1.1 Авторският надзор е услуга, при която се следи и извършването стриктен контрол 

над работата на строителния обект и гарантиране за точното изпълнение на проекта от 
проектанта; съблюдават се архитектурните, технологични, строителни правила и норми, 
както и подготовка на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 
Необходимо е работната площадка да се посещава минимум веднъж седмично, за да 
наблюдават и при необходимост да коригират работата на строителя. Да се извършва 
контрол за качеството на материалите и изработката, според зададените технически 
параметри на проекта.  
 За установяване на действително вложеното време упражняващият авторски надзор 
попълва формуляр при всяко посещаване на обекта/строежа, в който задължително нанася 
времето на своя престой по часове. Формулярът за упражняване на авторския надзор се 
изготвя в два екземпляра и задължително се подписва при всяко посещение на 
обекта/строежа от Възложителя или упълномощено от него лице.  
 

1.2. Изпълнителят на услугата за АВТОРСКИ НАДЗОР е длъжен: 
 

-да упражнява авторски надзор по време на строителството (до въвеждане на обекта в 
експлоатация);  
- да изготвя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно 
ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. 
-да посещава обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор;  
- да съдейства на Възложителя – Община Белене, при реализацията на проекта; 
- да извършва експертни дейности консултации;  
- да изготвя, проверява и заверява екзекутивна документация, при необходимост.  
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До:  
         

Г-Н ПЕТЪР ДУЛЕВ 
        КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

гр.Белене 
ул.”България” №35 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 
с предмет: Упражняване на авторски надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорт (където е приложимо) на обекти, съгласно чл. 176А 
и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на строеж във връзка с: „Извършване на строително-
монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия””  до 

получаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ”, община 
Белене, по проект с рег.  №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната 

митница на Мизия” 

От .....................................................ЕГН/ЛК/ ЕИК ..............ЗДДС...................................... 
(наименование на участника) 

представляван от: ......................................................................................................................... 
(име, презиме, фамилия) 

в качеството на : ........................................................................................................................... 
(длъжност) 

с адрес на управление: 
........................................................................................................................................................... 
 
тел. за връзка: ................................факс:............................................................................................. 
 

Уважаеми г-н Дулев,  
 
  

Предлагаме цена за изпълнение на поръчката: .............................. лева(словом: 
.........................................................), без ДДС лева или 
..............................лева(словом:......................................................),без ДДС, съгласно  

 
*Забележки: 

1. Предлаганата цена е крайна цена за обекта и включва всички разходи на участника за услугата, 
печалба, непредвидени разходи и др 
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2. Предлаганата цена не може да е по-висока от пределната цена, посочена от Възложителя в 
поканата. В противен случай оферентът се отстраняват от участие в процедурата 

3. Когато в цената по 1 не е включен ДДС, при регистрация на изпълнителя по ЗДДС по време на 
действието договор, фактът на регистрацията и начисляването на данъка не се отразява на крайната цена 
и не може да бъде основание за промяна 

 

 

Дата: .....................    Подпис и печат: ..................... 
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До:  
         

Г-Н ПЕТЪР ДУЛЕВ 
        КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

гр.Белене 
ул.”България” №35 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
      

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 
с предмет: Упражняване на авторски надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и 

изготвяне на технически паспорт (където е приложимо) на обекти, съгласно чл. 176А 
и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на строеж във връзка с: „Извършване на строително-
монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия””  до 

получаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ”, община 
Белене, по проект с рег.  №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната 

митница на Мизия” 

От .....................................................ЕГН/ЛК/ ЕИК ..............ЗДДС...................................... 
(наименование на участника) 

представляван от: ......................................................................................................................... 
(име, презиме, фамилия) 

в качеството на : ........................................................................................................................... 
(длъжност) 

с адрес на управление: 
........................................................................................................................................................... 
 
тел. за връзка: ................................факс:............................................................................................. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУЛЕВ, 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с представената от нас оферта. 
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Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при 
следните условия: 

1. Изпълнение на авторски надзор за строеж: „Извършване на строително-
монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия””  до получаване 
на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ” качествено и в срок в 
процеса на строителството, съгласно чл.162 ал.2 и 3 от ЗУТ, до получаване на Разрешение 
за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ, съобразен с крайния срок за въвеждане 
на обекта в експлоатация. 

2. Изпълнението и приемането на строително-монтажните работи ще се извършва 
според изискванията на Закона за устройство на територията и съответните ПИПСМР 
(Правилници за изпълнение и приемане на СМР). 

 

 
Дата: .....................    Подпис и печат: ..................... 
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проект! 
не се попълва и прилага в офертата! 

Д О Г О В О Р 
 

№ BG161PO001/4.1-04/2010/027–U -...... 
 

№                               год. 
 

АВТОРСКИ  НАДЗОР  НА ОБЕКТ:  
Упражняване на авторски надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на 
строеж във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум 

– античната митница на Мизия””  до получаване на Разрешение за ползване на обекта, 
съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ” 

Днес, ....................2012 год. в гр.Белене, обл.Плевен, на основание чл.41 и чл. 92а 
ал.ал. 6 и 7 от Закона за обществените поръчки, въз основа на Решение № ….. от ……..2012 
г. на Кмета на община Белене за определяне на изпълнител и във връзка с изпълнение на 
проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на Мизия”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., между  

1. Община Белене, със седалище и адрес на управление гр.Белене, ул. “България” 
№35, тел. 0658/3-10-61, мобилен: 088/774-64-50, факс. 0658/3-10-62, ел. поща: 
obshtinabl@abv.bg, уеб страница: http://obshtina.belene.net/, БУЛСТАТ 000413579, ДДС № 
BG000413579 представлявана от Петър Илиев Дулев – Кмет на община Белене и Мая 
Здравкова Терзиева – Главен счетоводител от една страна, наричани по-долу “Възложител”, 

и 
          2. Арх. Светла Иванова Радулова, ЕГН 5805286430, с л.к.№ 642024825, изд. на 
21/02/2011 год. от МВР – гр. Плевен, ЕИК 5805286430, с постоянен адрес гр. Плевен 5800, 
ж.к. “Сторгозия”, бл.65, вх.Д, ет.5, ап.14, тел.: 0885 410 105 от друга страна, наричан по-долу 
“Изпълнител”, се сключи настоящия договор за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на възмездна основа, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като 
автор – проектант на работен проект „Реставрация, възстановка и експониране на 
античния римски кастел Димум”  приема и се задължава, при условията на този договор, 
да извърши авторски контрол по чл. 162 ЗУТ на строежа на обекта за: Извършване на 
строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия””  до 
получаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ,  
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Highlight
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по части Архитектура, Геодезия, Конструкция, Електро, ВиК, Паркоустрояване, ПБЗ. 

(2)  „Авторски надзор/контрол/” е дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която той извършва на 
строителната площадка, при изпълнение на задълженията му като “Проектант” по смисъла 
на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на пропуски и грешки в 
проектната документация, констатирани в хода на строителството, не се счита за авторски 
надзор, и е изцяло за негова сметка. Изпълнителят е длъжен да спазва точно клаузите на 
договора и изискванията на Възложителя (Приложение І към настоящото споразумение). 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 2 работни дни след получаване на искане от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да посети строежа за изпълнение на задълженията му на 
авторски надзор при извършване на строително-монтажните работи и доставките (където е 
приложимо). 

(4) Мястото на приемане на услугата с подписване на Приемо-предавателен протокол 
удостоверяващ полученото Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ, 
е  гр. Белене, ул. „България” № 35 е  гр. Белене, ул. „България” № 35. 

 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.2. /1/ Стойността на услугата, предмет на настоящия договор  възлиза на _____ лева -  
без ДДС, Словом /……………. / лева без ДДС, съответно________ лева с ДДС, словом 
/……/  с ДДС. 

/2/В срок от 10 /десет/ работни дни след откриване на строителна площадка за обекта се 
заплащат авансово 50% от стойността по чл.2, ал.1 . 

/3/ Плащането се извършва в лева, по банков път по сметка BIC _________________,             
IBAN _________________________________ при _________________________________ 
 

/4/ Окончателното разплащане на стойността по чл.2, ал.1 се извършва в срок от 10 
/десет/ работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по 
чл.5  изречение второ от този договор. 

          /5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за 
счетоводството.  

          /6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на 
настоящия договор и текста: „Разходът е по договор за безвъзмездна финансова помощ по 
ОПРР с рег. №:  BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на Мизия”. 
    а). Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по банковата сметка 
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  посочена в представените от него фактури. 
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 /7/ Цената по ал. 1 е за цялостно извършване на услугата, и включва всички 
необходими разходи за точното, законосъобразно и качествено осъществяване на 
строителния надзор, предмет на поръчката, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/8/ Когато в цената по ал. 1 не е включен ДДС, при регистрация на 
изпълнителя/съответен подизпълнител по ЗДДС по време на действието на настоящия 
договор, фактът на регистрацията и начисляването на данъка не се отразява на цената по 
настоящата поръчка и не може да бъде основание за промяна на заплащането. 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  
 
(1) Да изпълни авторски контрол  за обекта  „Реставрация, възстановка и експониране 

на античния римски кастел Димум”,  качествено и в срок в процеса на строителството, в 
съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и наредбите към него; 

(2) Да упражнява авторския надзор по време на строителството до цялостното изграждане 
на обекта (строежа) и въвеждането му в експлоатация с издаване на удостоверение за 
регистриране на въвеждането в експлоатация на всички подобекти за строежа по т. 1.1; 

(3) Да съставя и подписва съвместно със строителя и консултанта, упражняващ 
строителен надзор, всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба 
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

(4) Да спазва всички изисквания на чл. 162 от ЗУТ, Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за 
въвеждане в експлоатация на строежите и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството; 

(5) Да изготвя и заверява екзекутивна документация по проекта при необходимост; 
(6) Да извършва експертни дейности и консултации по проекта; 
(7) Да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за 

вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на 
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му; 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да запази фирмени тайни на строителя и инвеститора, които са 
му станали известни по време и във връзка с изпълнение на задълженията му по този 
договор. 

(9)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава своевременно информация за промени в проекта и в 
сроковете и източниците за доставки, за промени в обема и сроковете на строителството 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да нарежда спиране на процеси, видове работи или 
доставки, ако установи неизпълнение на проект, ПИПСМР, други нормативи или права за 
безопасност. Всяко нареждане за спиране се вписва в Дневника на строежа с мотивировка. 

(11)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на мерките за информация и 
публичност при изпълнение на дейностите по ОПРР 2007 – 2013 г. Съгласно Чл. 6 
„Публичност и информиране” от Приложение Е2: Общи 
условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително посочва финансовия принос на Европейския 
фонд   за   регионално   развитие,   предоставен   чрез   Оперативна   програма 
„Регионално развитие 2007-2013 г.” в информацията, предоставяна на целевата 
група по Проекта, в своите междинни и годишни технически доклади, в 
каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви 
контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на 
Оперативна    програма    „Регионално    развитие 2007-2013 г.”. Всяка    публикация    от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за 
масова информация, в това число и в Интернет, трябва да съдържа следнотозаявление:  
"Този документ е, създаден в рамките на проект „.........................”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския    фонд    за   регионално   развитие.    
Цялата   отговорност   за съдържанието на публикацията се носи от <наименование на 
Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този 
документотразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган”. 

(12)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп до помещенията си, документите си 
и техния преглед, за извършване на проверки на място и одити свързани с изпълнение на 
настоящите дейности. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Договарящият 
орган, Сертифициращия орган и органи на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури присъствието на негов представител, както и:  

1. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до обекта, реализиращ се / 
реализиран в резултат на проекта; 

2. да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява; 
3. да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на 

замервания и набирането на снимков материал.  

(13)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите от проверки на място. 

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема 
задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други 
неправомерно получени средства. 

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми 
при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

(16)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на 
настоящия договор както следва: за период от 3 (три) години след датата на приключването и 
отчитане на ОПРР 2007 – 2013 г. т.е. поне до 31 август 2020 г. и за период от 3 (три) години 
след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006. 

(17) Преведените средства от Община Белене, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или 
натрупаните лихви, финансови корекции, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 
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договор, подлежат на възстановяване по сметка IBAN BG74 STSA 9300 8459 454700 , BIC 
STSA BCSF, при банка “ДСК” ЕАД, клон гр. Белене, код за вид плащане: 446500. 
(18) Финансови корекции по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” или от други одитиращи органи в 
процеса на изпълнение на настоящият Договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същите 
се прихващат от предстоящи плащания или се възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 12. 

 (19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверени копия „вярно с оригинала” на документи, издадени от 
компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.10 и чл.48, 
ал.2 от ЗОП, удостоверение от ИА „Главна инспекция по труда”, че няма наложено 
административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през 
последните до 5 години (съгласно чл.47, ал. 2, т.4 от ЗОП), оригинал на документ за внесена 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността му без ДДС, с възможност 
да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното. Гаранцията за изпълнение 
може да се представи под формата на парична сума или оригинал на безусловна, неделима и 
неотменяема банкова гаранция (по образец на банката) в полза на Община Белене. 
Паричната сума се внася по сметка на община Белене: IBAN: BG61 STSA 9300 3359 4547 00; 
BIC: STSA BGSF, БАНКА ДСК-клон гр. Белене, или в брой на касата на Общината, като в 
нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на договор за 
авторски надзор по чл. 162 ЗУТ на обект:„Димум – античната митница на Мизия”. 
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. При банкова 
гаранция, същата трябва да съдържа задължение за Банката гарант да извърши безусловно 
плащане при първо писмено поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по договора в съответствие с 
уговореното. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема разходите по оформянето и поддържането на 
указаната гаранция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде 
банкова гаранция, тогава тя трябва да е със срок на валидност не по-малко от 30 календарни 
дни след подписване на приемо-предавателния протокол с Възложителя за получаване на 
разрешението за ползване на обекта. Гаранцията се освобождава до 3 (три) работни дни 
считано от датата на платежно нареждане по последната фактура по Договора. 

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол 
по време на изпълнението на работите и след това, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че е 
необходимо за надлежното изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта 
на строежа за своите служители/експертите посещаващи обекта. 

 (22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с 
квалифицирани експерти, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно 
изпълнение на предмета на настоящия договор. 
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 (23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на извършената работа. 

(24) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение съгласно 
условията и сроковете, предвидени в настоящия договор. 

 
((2255))..  ООТТГГООВВООРРННООССТТ  ННАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ  ИИ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННЕЕ  

1. За неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията по този договор, както и на 
Закона за устройство на територията и наредбите към него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и наетите от 
него по трудово или друго правоотношение специалисти, носят пълна имуществена 
отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които се 
установяват с двустранно подписани протоколи. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
на другите участници в строителството и солидарна отговорност с консултанта, упражняващ 
строителен надзор и строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и 
нормативи при проектирането, строителство и за безопасност и здраве, предвидени в 
действащата нормативна уредба. 

3. Отговорността по договора за авторски надзор е в рамките на нормативните 
гаранционни срокове в строителството по Глава ІV, чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
издадена от МРРБ.  

4. Гаранционният срок за строежа се определя съобразно договора за строителство, като 
същият започва да тече от датата на въвеждане на строежа в експлоатация. 

5. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал 
проявен дефект, до отстраняването му. 

6. За периода на гаранционната си отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при искане от негова страна актуално копие от 
застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

7. При прекратяване на дейността си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се застрахова в 
съответствие с изискванията на действащите към конкретния момент нормативни актове. 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на 
своя персонал и собственост. 

  

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури, в съответствие с условията на 
настоящия договор, административно, организационно и друго необходимо съдействие за 
реализиране на договора. 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
договореният аванс съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛТЯ може 
откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение по чл.2 ал.1, в случай, че установи 
неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на 
застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на надзора 
наличната и необходима документация и информация, свързана с възложените СМР. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за своя сметка свои упълномощени 
представители (инвеститорския контрол и други).  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, 
като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или упълномощени от него физически или юридически лица имат 
право по всяко време на строителството да посещават обекта или да извършват проверка 
относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на 
възложената по договора работа, без да нарушава оперативната му самостоятелност.  

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не участва в трудово-правни и други спорове между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал или експерти. 
 
V. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на 
подписване на Протокол обр. 2 към Наредба №  3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и 
определяне на строителна линия и ниво. Договорът се счита за изпълнен на датата на 
подписване на Приемо-предавателния протокол за получаване на Разрешението за ползване 
на обекта от Държавната приемателна комисия, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ, и съгласно 
Наредба № 2 от 31 юли 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти . 
 
VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА 
 
Чл.6. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изпълнение на всички задължения на страните, съгласно чл.2 и чл. 5. 
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 

като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице 
4. по реда и при условията на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите; 
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(2) В случай, че работата на обекта бъде спряна по обективни причини, които не могат да се 
вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с 
двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора. 

(3) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа  
с повече от  30 (тридесет) дни или няма да извърши задълженията си по уговорения начин и с 
нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са 
извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 

(4) Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не изпълнява 
задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за изпълнение на 
съответното задължение. 

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора едностранно, с едноседмично писмено 
предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 
(десет) каленадрни дни; 

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок; 

3. системно не изпълнява задълженията си по Договора; 

4. не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да упражнява правата си; 

5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 
обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 

6. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или 
некачествено изпълнение на строежа; 

7. в резултат на действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са констатирани 
Нередности/Измами; 

8. изпълнява поръчката с Подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за 
участие в процедурата; 

9. не представя информация и данни при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е 
застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от ЗУТ; 

10. допусне прекъсване на действието на застраховката по чл. 171 от ЗУТ за повече 
от 7 работни дни;   

11. при непредвидени обстоятелства е извършил промени в екипа и/или състава си, и 
това не е одобрено писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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12. не е подновил/допълнил гаранцията за изпълнение, съгласно изискванията на 
Договора. 

13. когато са настъпили съществени промени във финансирането (вкл. и от страна на 
финансиращия орган МРРБ/ОПРР 2007-2013) на обществената поръчка, предмет на този 
договор, извън правомощията на Възложителя, които промени той не е могъл да предвиди и 
предотврати – в съответствие с чл. 43 ал.4 ЗОП, съгласно и разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите и Търговския закон, настоящото споразумение се прекратява с 
писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя, в десетдневен (10) срок от 
настъпване на обстоятелствата; 

(6). При прекратяване на Договора или след получаване на предизвестие за разваляне на 
Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме незабавни действия за приключване и 
отчитане на изпълненото. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тези случаи да върне всички 
документи и направени копия на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са му предоставени във връзка с 
изпълнение на договора.    

 
VІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 
Чл.7. (1) При пълно неизпълнение на авторския надзор по Договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка  в размер  на  30 % от 
възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1. 

 (2) При частично неизпълнение на авторския надзор по Договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка  в размер на 20% от 
възнаграждението,определено в чл. 3, ал. 1.    

(2) При забавено изпълнение на авторския надзор по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0,4% (нула цяло и четири процента) от възнаграждението, определено в 
чл. 3, ал. 1 на ден, до изпълнение на задължението, но не повече от 20% (двадесет процента). 

Чл.8. При забавено плащане от страна на Възложителя, последният дължи неустойка 
на Изпълнителя в размер на 0,4 (нула цяло и четири процента) % от дължимата сума за всеки 
просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента). Неустойки и обезщетения по този 
Раздел не се дължат, когато неизпълнението е станало в резултат на форсмажорни 
обстоятелства и/или незапочване изпълнението на строително монтажните работи. 

Чл.9. При едностранно прекратяване на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без вина на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати неустойка в размер на 5 % от 
стойността на договорените, но неизпълнени работи в 7 (седем) дневен срок от 
прекратяването. 

Чл.10. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
 
VІІІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
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Чл.11. При неспазване на договора вследствие на непреодолима сила (природно 

бедствие, земетресение и др.) страните не си дължат неустойка. 
Чл.12. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия Договор 

се решават от страните по пътя на преговорите с подписване на двустранно писмено 
споразумение към Договора или по реда на ГПК. 

Чл.13. За неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 

Чл. 14. Клаузите по настоящия договор не може да бъдат изменяни от страните, освен 
в случаите по чл. 43 ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл.15. С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с 
неговото съдържанието и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да 
изпълнява всички произтичащи от него задължения.  
ІХ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.16. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 
договор се считат за валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от 
упълномощените представители на двете страни. 

Чл.19. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия Договор, 
се приемат: 

За Възложителя:      За Изпълнителя: 
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ      Арх. Светла Радулова 
ул. “България” № 35      ж.к. “Сторгозия”, бл.65, вх.Д, ет.5, ап.14 
гр. Белене 5930      гр. Плевен 5800 
Чл. 20 Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от страните. 
 
Чл. 21. За дата на съобщението се смятат: 
 1.датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

2.датата на пощенското клеймо на обратната разписка/ при изпращане по пощата или 
куриер; 
 3.датата на приемането –в съответствие с чл. 10 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис и чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс. 
 
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – два за Възложителя, един 
за Изпълнителя и един за досието на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – 
античната митница на Мизия”. 
 

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л                   И З П Ъ Л Н И Т Е Л  

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ                       АРХ. СВЕТЛА ИВАНОВА РАДУЛОВА  

             ,ГР. ПЛЕВЕН 
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КМЕТ: ____________                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ________________ 

            /Петър Дулев/                                                                  /Арх. Светла Радулова/ 

 

Гл. счетоводител: _________________ 
                                   /Мая Терзиева/ 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ! 
Юрисконсулт: ____________________ 
                               / Ирина Чоранова /           
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проект! 
не се попълва и прилага в офертата! 

 
Д О Г О В О Р 

 
№ BG161PO001/4.1-04/2010/027–U -...... 

 
№                               год. 

 
АВТОРСКИ  НАДЗОР  НА ОБЕКТ:  

Упражняване на авторски надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на 
технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на 
строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект 

„Димум – античната митница на Мизия””   

Днес, ....................2012 год. в гр.Белене, обл.Плевен, на основание чл.41 и чл. 92а 
ал.ал. 6 и 7 от Закона за обществените поръчки, въз основа на Решение № ….. от ……..2012 
г. на Кмета на община Белене за определяне на изпълнител и във връзка с изпълнение на 
проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на Мизия”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., между  

2. Община Белене, със седалище и адрес на управление гр.Белене, ул. “България” 
№35, тел. 0658/3-10-61, мобилен: 088/774-64-50, факс. 0658/3-10-62, ел. поща: 
obshtinabl@abv.bg, уеб страница: http://obshtina.belene.net/, БУЛСТАТ 000413579, ДДС № 
BG000413579 представлявана от Петър Илиев Дулев – Кмет на община Белене и Мая 
Здравкова Терзиева – Главен счетоводител от една страна, наричани по-долу “Възложител”, 

и 
          2. ЕТ „Геомир-Георги Иванов” гр. София, ЕИК 831164144, р-н Изток, 1113 ул.„Тодор 
Стоянов” №22, ет.2, мобилен: 088/726-96-06, представлявано от управителя - Инж. Георги 
Иванов Георгиев, ЕГН 5712027609, от друга страна, наричан по-долу “Изпълнител”, се 
сключи настоящия договор за следното: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на възмездна основа, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като 
автор – проектант на работни проекти „Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от 
о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 
615 до о.т. 605” и „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”  приема 
и се задължава, при условията на този договор, да извърши авторски контрол по чл. 162 
ЗУТ на строежа на обекта за: Извършване на строително-монтажни работи по проект 

INTEL
Highlight
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„Димум – античната митница на Мизия””  до получаване на Удостоверенията za 
въвеждането в експлоатация на всички обекти, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ,  
 
по части Геодезия, Пътна, ПБЗ. 

(2)  „Авторски надзор/контрол/” е дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която той извършва на 
строителната площадка, при изпълнение на задълженията му като “Проектант” по смисъла 
на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на пропуски и грешки в 
проектната документация, констатирани в хода на строителството, не се счита за авторски 
надзор, и е изцяло за негова сметка. Изпълнителят е длъжен да спазва точно клаузите на 
договора и изискванията на Възложителя (Приложение І към настоящото споразумение). 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 2 работни дни след получаване на искане от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да посети строежа за изпълнение на задълженията му на 
авторски надзор при извършване на строително-монтажните работи и доставките (където е 
приложимо). 

(4) Мястото на приемане на услугата с подписване на Приемо-предавателен протокол за 
получаване на Удостоверенията за регистриране на въвеждането в експлоатация на всички 
обекти, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ, е  гр. Белене, ул. „България” № 35 е  гр. Белене, ул. 
„България” № 35. 

 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.2. /1/ Стойността на услугата, предмет на настоящия договор  възлиза на _____ лева -  
без ДДС, Словом /……………. / лева без ДДС, съответно________ лева с ДДС, словом 
/……/  с ДДС. 

/2/В срок от 10 /десет/ работни дни след откриване на строителна площадка за обекта се 
заплащат авансово 50% от стойността по чл.2, ал.1 . 

/3/ Плащането се извършва в лева, по банков път по сметка BIC _________________,             
IBAN _________________________________ при _________________________________ 
 

/4/ Окончателното разплащане на стойността по чл.2, ал.1 се извършва в срок от 10 
/десет/ работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по 
чл.5  изречение второ от този договор. 

          /5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за 
счетоводството.  

          /6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на 
настоящия договор и текста: „Разходът е по договор за безвъзмездна финансова помощ по 
ОПРР с рег. №:  BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на Мизия”. 
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    а). Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по банковата сметка 
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  посочена в представените от него фактури. 

 /7/ Цената по ал. 1 е за цялостно извършване на услугата, и включва всички 
необходими разходи за точното, законосъобразно и качествено осъществяване на 
строителния надзор, предмет на поръчката, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/8/ Когато в цената по ал. 1 не е включен ДДС, при регистрация на 
изпълнителя/съответен подизпълнител по ЗДДС по време на действието на настоящия 
договор, фактът на регистрацията и начисляването на данъка не се отразява на цената по 
настоящата поръчка и не може да бъде основание за промяна на заплащането. 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  
 
(1) Да изпълни авторски контрол  за обекти „Основен ремонт на ул. „България”, в 

участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин”, в 
участъка от о.т. 615 до о.т. 605” и „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 
616 и 617”,  качествено и в срок в процеса на строителството, в съответствие с изискванията 
на Закона за устройство на територията и наредбите към него; 

(2) Да упражнява авторския надзор по време на строителството до цялостното изграждане 
на обекта (строежа) и въвеждането му в експлоатация с издаване на удостоверение за 
регистриране на въвеждането в експлоатация на всички подобекти за строежа по т. 1.1; 

(3) Да съставя и подписва съвместно със строителя и консултанта, упражняващ 
строителен надзор, всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба 
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

(4) Да спазва всички изисквания на чл. 162 от ЗУТ, Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за 
въвеждане в експлоатация на строежите и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството; 

(5) Да изготвя и заверява екзекутивна документация по проекта при необходимост; 
(6) Да извършва експертни дейности и консултации по проекта; 
(7) Да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за 

вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на 
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му; 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да запази фирмени тайни на строителя и инвеститора, които са 
му станали известни по време и във връзка с изпълнение на задълженията му по този 
договор. 

(9)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава своевременно информация за промени в проекта и в 
сроковете и източниците за доставки, за промени в обема и сроковете на строителството 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да нарежда спиране на процеси, видове работи или 
доставки, ако установи неизпълнение на проект, ПИПСМР, други нормативи или права за 
безопасност. Всяко нареждане за спиране се вписва в Дневника на строежа с мотивировка. 
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(11)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на мерките за информация и 
публичност при изпълнение на дейностите по ОПРР 2007 – 2013 г. Съгласно Чл. 6 
„Публичност и информиране” от Приложение Е2: Общи 
условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително посочва финансовия принос на Европейския 
фонд   за   регионално   развитие,   предоставен   чрез   Оперативна   програма 
„Регионално развитие 2007-2013 г.” в информацията, предоставяна на целевата 
група по Проекта, в своите междинни и годишни технически доклади, в 
каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви 
контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на 
Оперативна    програма    „Регионално    развитие 2007-2013 г.”. Всяка    публикация    от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за 
масова информация, в това число и в Интернет, трябва да съдържа следнотозаявление:  
"Този документ е, създаден в рамките на проект „.........................”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския    фонд    за   регионално   развитие.    
Цялата   отговорност   за съдържанието на публикацията се носи от <наименование на 
Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този 
документотразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган”. 

(12)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп до помещенията си, документите си 
и техния преглед, за извършване на проверки на място и одити свързани с изпълнение на 
настоящите дейности. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Договарящият 
орган, Сертифициращия орган и органи на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури присъствието на негов представител, както и:  

1. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до обекта, реализиращ се / 
реализиран в резултат на проекта; 

2. да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява; 
3. да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на 

замервания и набирането на снимков материал.  

(13)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите от проверки на място. 

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема 
задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други 
неправомерно получени средства. 

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми 
при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

(16)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на 
настоящия договор както следва: за период от 3 (три) години след датата на приключването и 
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отчитане на ОПРР 2007 – 2013 г. т.е. поне до 31 август 2020 г. и за период от 3 (три) години 
след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006. 

(17) Преведените средства от Община Белене, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или 
натрупаните лихви, финансови корекции, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 
договор, подлежат на възстановяване по сметка IBAN BG74 STSA 9300 8459 454700 , BIC 
STSA BCSF, при банка “ДСК” ЕАД, клон гр. Белене, код за вид плащане: 446500. 
(18) Финансови корекции по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” или от други одитиращи органи в 
процеса на изпълнение на настоящият Договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същите 
се прихващат от предстоящи плащания или се възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 12. 

 (19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверени копия „вярно с оригинала” на документи, издадени от 
компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.10 и чл.48, 
ал.2 от ЗОП, удостоверение от ИА „Главна инспекция по труда”, че няма наложено 
административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през 
последните до 5 години (съгласно чл.47, ал. 2, т.4 от ЗОП), оригинал на документ за внесена 
гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността му без ДДС, с възможност 
да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното. Гаранцията за изпълнение 
може да се представи под формата на парична сума или оригинал на безусловна, неделима и 
неотменяема банкова гаранция (по образец на банката) в полза на Община Белене. 
Паричната сума се внася по сметка на община Белене: IBAN: BG61 STSA 9300 3359 4547 00; 
BIC: STSA BGSF, БАНКА ДСК-клон гр. Белене, или в брой на касата на Общината, като в 
нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на договор за 
авторски надзор по чл. 162 ЗУТ на обект: „Димум – античната митница на Мизия”. 
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. При банкова 
гаранция, същата трябва да съдържа задължение за Банката гарант да извърши безусловно 
плащане при първо писмено поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по договора в съответствие с 
уговореното. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема разходите по оформянето и поддържането на 
указаната гаранция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде 
банкова гаранция, тогава тя трябва да е със срок на валидност не по-малко от 30 календарни 
дни след подписване на приемо-предавателния протокол с Възложителя за получаване на 
разрешението за ползване на обекта. Гаранцията се освобождава до 3 (три) работни дни 
считано от датата на платежно нареждане по последната фактура по Договора. 

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол 
по време на изпълнението на работите и след това, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че е 
необходимо за надлежното изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта 
на строежа за своите служители/експертите посещаващи обекта. 
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 (22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с 
квалифицирани експерти, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно 
изпълнение на предмета на настоящия договор. 

 (23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на извършената работа. 

(24) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение съгласно 
условията и сроковете, предвидени в настоящия договор. 

 
((2255))..  ООТТГГООВВООРРННООССТТ  ННАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛЯЯ  ИИ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННЕЕ  

1. За неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията по този договор, както и на 
Закона за устройство на територията и наредбите към него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и наетите от 
него по трудово или друго правоотношение специалисти, носят пълна имуществена 
отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които се 
установяват с двустранно подписани протоколи. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
на другите участници в строителството и солидарна отговорност с консултанта, упражняващ 
строителен надзор и строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и 
нормативи при проектирането, строителство и за безопасност и здраве, предвидени в 
действащата нормативна уредба. 

3. Отговорността по договора за авторски надзор е в рамките на нормативните 
гаранционни срокове в строителството по Глава ІV, чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
издадена от МРРБ.  

4. Гаранционният срок за строежа се определя съобразно договора за строителство, като 
същият започва да тече от датата на въвеждане на строежа в експлоатация. 

5. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал 
проявен дефект, до отстраняването му. 

6. За периода на гаранционната си отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при искане от негова страна актуално копие от 
застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

7. При прекратяване на дейността си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се застрахова в 
съответствие с изискванията на действащите към конкретния момент нормативни актове. 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на 
своя персонал и собственост. 

  

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури, в съответствие с условията на 
настоящия договор, административно, организационно и друго необходимо съдействие за 
реализиране на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
договореният аванс съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛТЯ може 
откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение по чл.2 ал.1, в случай, че установи 
неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на 
застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на надзора 
наличната и необходима документация и информация, свързана с възложените СМР. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за своя сметка свои упълномощени 
представители (инвеститорския контрол и други).  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, 
като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или упълномощени от него физически или юридически лица имат 
право по всяко време на строителството да посещават обекта или да извършват проверка 
относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на 
възложената по договора работа, без да нарушава оперативната му самостоятелност.  

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не участва в трудово-правни и други спорове между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал или експерти. 
 
V. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на 
подписване на Протокол обр. 2 към Наредба №  3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта и 
определяне на строителна линия и ниво. Договорът се счита за изпълнен на датата на 
подписване на Приемо-предавателния протокол за получаване на Удостоверенията за 
регистриране на въвеждането в експлоатация на всички обекти, съгласно чл. 177 ал. 1 ЗУТ, и 
съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти . 
 
VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА 
 
Чл.6. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изпълнение на всички задължения на страните, съгласно чл.2 и чл. 5. 
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
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3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 
като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице 

4. по реда и при условията на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите; 

(2) В случай, че работата на обекта бъде спряна по обективни причини, които не могат да се 
вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с 
двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора. 

(3) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа  
с повече от  30 (тридесет) дни или няма да извърши задълженията си по уговорения начин и с 
нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са 
извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 

(4) Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не изпълнява 
задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за изпълнение на 
съответното задължение. 

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора едностранно, с едноседмично писмено 
предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

14. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 
(десет) каленадрни дни; 

15. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок; 

16. системно не изпълнява задълженията си по Договора; 

17. не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да упражнява правата си; 

18. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 
обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 

19. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или 
некачествено изпълнение на строежа; 

20. в резултат на действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са констатирани 
Нередности/Измами; 

21. изпълнява поръчката с Подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за 
участие в процедурата; 

22. не представя информация и данни при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е 
застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от ЗУТ; 

23. допусне прекъсване на действието на застраховката по чл. 171 от ЗУТ за повече 
от 7 работни дни;   
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24. при непредвидени обстоятелства е извършил промени в екипа и/или състава си, и 
това не е одобрено писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

25. не е подновил/допълнил гаранцията за изпълнение, съгласно изискванията на 
Договора. 

26. когато са настъпили съществени промени във финансирането (вкл. и от страна на 
финансиращия орган МРРБ/ОПРР 2007-2013) на обществената поръчка, предмет на този 
договор, извън правомощията на Възложителя, които промени той не е могъл да предвиди и 
предотврати – в съответствие с чл. 43 ал.4 ЗОП, съгласно и разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите и Търговския закон, настоящото споразумение се прекратява с 
писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя, в десетдневен (10) срок от 
настъпване на обстоятелствата; 

(6). При прекратяване на Договора или след получаване на предизвестие за разваляне на 
Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме незабавни действия за приключване и 
отчитане на изпълненото. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тези случаи да върне всички 
документи и направени копия на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са му предоставени във връзка с 
изпълнение на договора.    

 
VІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 
Чл.7. (1) При пълно неизпълнение на авторския надзор по Договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка  в размер  на  30 % от 
възнаграждението, определено в чл. 3, ал. 1. 

 (2) При частично неизпълнение на авторския надзор по Договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка  в размер на 20% от 
възнаграждението,определено в чл. 3, ал. 1.    

(2) При забавено изпълнение на авторския надзор по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0,4% (нула цяло и четири процента) от възнаграждението, определено в 
чл. 3, ал. 1 на ден, до изпълнение на задължението, но не повече от 20% (двадесет процента). 

Чл.8. При забавено плащане от страна на Възложителя, последният дължи неустойка 
на Изпълнителя в размер на 0,4 (нула цяло и четири процента) % от дължимата сума за всеки 
просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента). Неустойки и обезщетения по този 
Раздел не се дължат, когато неизпълнението е станало в резултат на форсмажорни 
обстоятелства и/или незапочване изпълнението на строително монтажните работи. 

Чл.9. При едностранно прекратяване на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без вина на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати неустойка в размер на 5 % от 
стойността на договорените, но неизпълнени работи в 7 (седем) дневен срок от 
прекратяването. 

Чл.10. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
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VІІІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

Чл.11. При неспазване на договора вследствие на непреодолима сила (природно 
бедствие, земетресение и др.) страните не си дължат неустойка. 

Чл.12. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия Договор 
се решават от страните по пътя на преговорите с подписване на двустранно писмено 
споразумение към Договора или по реда на ГПК. 

Чл.13. За неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 

Чл. 14. Клаузите по настоящия договор не може да бъдат изменяни от страните, освен 
в случаите по чл. 43 ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл.15. С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с 
неговото съдържанието и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да 
изпълнява всички произтичащи от него задължения.  
ІХ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.16. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 
договор се считат за валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от 
упълномощените представители на двете страни. 

Чл.19. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия Договор, 
се приемат: 

За Възложителя:      За Изпълнителя: 
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ      ЕТ „ГЕОМИР-ГЕОРГИ ИВАНОВ” 
ул. “България” № 35      ул.„Тодор Стоянов” №22, ет.2, 
гр. Белене 5930      гр. София, 1113. р-н Изток 
Чл. 20 Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от страните. 
 
Чл. 21. За дата на съобщението се смятат: 
 1.датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

2.датата на пощенското клеймо на обратната разписка/ при изпращане по пощата или 
куриер; 
 3.датата на приемането –в съответствие с чл. 10 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис и чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс. 
 
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – два за Възложителя, един 
за Изпълнителя и един за досието на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – 
античната митница на Мизия”. 
 

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л                   И З П Ъ Л Н И Т Е Л  

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ                         ЕТ „ГЕОМИР-ГЕОРГИ ИВАНОВ”  
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                 ГР. СОФИЯ 
 
 
 

КМЕТ: ____________                                  УПРАВИТЕЛ: ____________________ 

            /Петър Дулев/                                                                  /Инж. Георги Иванов/ 

 

Гл. счетоводител: _________________ 
                                   /Мая Терзиева/ 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ! 
Юрисконсулт: ____________________ 
                               / Ирина Чоранова /           
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