С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н “Л Ю Л И Н “
1336 гр. София, ж.к.”Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,
e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bg

ПРОЕКТ!
ДОГОВОР
№………………..……/………….2019 г.
Днес, ............... 2019 година, в гр. София, между:
1 СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ЛЮЛИН“ с административен адрес: гр. София,
гр. София, бул. “Захари Стоянов” № 15, Булстат: 0006963270652 , представлявана от
Милко Младенов - кмет и ………………………- гл. счетоводител – лице по чл. 13, ал. 3,
т. 3 от ЗФУКПС, от една страна, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
“ ......................................................................”....... със седалище и адрес на
управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК
.........................,
представлявано
от
....................................................................
..........................., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП във връзка с резултатите от работата на комисия,
назначена със Заповед [номер и дата] на Кмета на СО район „Люлин“ отразени в
протокол утвърден на [дата], и предвид всички предложения от офертата на
изпълнителя се сключи настоящият договор с предмет: „Проектиране, изграждане и
упражняване на авторски надзор (инженеринг) на две футболни игрища на
територията на СО район „Люлин“
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на следните обекти:
1.Футболно игрище, находящо се в гр. София, ж.к. „Люлин“ – 6 м.р., кв. 8, УПИ II /до
бл. 615,623 и 624/ с площ 800 кв.м.
2.Футболно игрище находящо се в гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., кв. 30л, УПИ III
/зад бл. 138, 139 и 140/ с площ 800 кв.м.
1.2. Дейностите посочени в т. 1.1 следва да се извършат съгласно изискванията и
условията обективирани в техническата спецификация утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
техническото предложение на изпълнителя за изпълнение на предмета на поръчката и
съгласно цените, описани в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1.3. Дейностите по този договор включват: проектиране, строително-монтажни
работи и упражняване на авторски надзор на посочените в т.1.1 от настоящия договор

обекти и приемането им с Приемателен протокол и акт обр. 19 действително
извършени СМР.
1.4. Настоящият договор се сключва за срок от 45 /четиридесет и пет/
календарни дни, който включва:
- срок за изпълнение на проектирането - 15 /петнадесет/ календарни дни, който
започва да тече от датата на подписване на настоящия договор
- срок за изпълнение на СМР - 30 /тридесет/ календарни дни, който започва да тече от
датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка на всяко
игрище.
II. ЦЕНА
2.1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на ..................... /цифром
и словом/ лева без ДДС, или в размер на ..................... /цифром и словом/ лева ............ с
ДДС,
Разпределени както следва:
2.1.1. Футболно игрище, находящо се в гр. София, ж.к. „Люлин“ – 6 м.р., кв. 8, УПИ II

/до бл. 615,623 и 624/ с площ 800 кв.м. в размер на ..................... /цифром и словом/ лева
без ДДС, или в размер на ..................... /цифром и словом/ лева ............ с ДДС
2.1.2. Футболно игрище находящо се в гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., кв. 30л, УПИ
III /зад бл. 138, 139 и 140/ с площ 800 кв.м. в размер на ..................... /цифром и словом/
лева без ДДС, или в размер на ..................... /цифром и словом/ лева ............ с ДДС.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по 2.1, както следва:
3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща аванс в размер на 25% от стойността по чл.2,
ал.1 в размер на ...................... /словом/ с ДДС, в 7 – дневен срок след осигурено
финансиране от СО и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всеки обект
поотделно.
3.1.2. По искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща междинно
плащане в размер до 50% /петдесет процента/ от договорената в т. 2.1.1 и 2.1.2 суми,
както следва:
3.1.2.1. За обекта по т. 2.1.1 сума в размер на......................... лв.
/.........................................../ с ДДС по банков път в срок до 20 (двадесет) работни дни
след осигурено финансиране от Столична община /СО/, достигане до 50 % /петдесет
процента/ изпълнение на договорените СМР-та и след представяне на подписани
протокол обр.19 за обема извършена работа и оригинална фактура на стойност равна
на стойността на протокол обр.19, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обекта, като се
приспадне преведения аванс.
3.1.2.2. За обекта по т. 2.1.2 сума в размер на......................... лв.
/.........................................../ с ДДС по банков път в срок до 20 (двадесет) работни дни
след осигурено финансиране от Столична община /СО/, достигане до 50 % /петдесет
процента/ изпълнение на договорените СМР-та и след представяне на подписани
протокол обр.19 за обема извършена работа и оригинална фактура на стойност равна
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на стойността на протокол обр.19, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обекта, като се
приспадне преведения аванс.
3.1.3. Окончателно плащане по договора ще се извърши в 7 /седем/ дневен срок
след осигурено финансиране от СО, достигане на 100 % /сто процента/ изпълнение на
договорените СМР-та, окончателен акт образец № 19, Приемателен протокол подписан
от всички участници в процеса, с приложени към него сертификати за качество на
вложените материали, актове по време на строителството и др. и надлежно издадена
фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се приспадне извършеното междинно
плащане.
3.1.4. Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно
нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:
БАНКА...................................., Клон........................
IBAN:...................................,
BIC:.................................,
Титуляр на сметка: .....................................
3.1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени в информацията относно банковата сметка в срок от 7
работни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
3.1.6. Срокът за плащане по т. 3.1.1 и 3.1.3. спира да тече, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като
сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи
или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва
да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в
срок от 5 работни дни след като бъде уведомен за това. Срокът за плащане продължава
да тече, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана
фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.
3.1.7. В случай че в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е предвидено участие на
подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 /три/ дни от сключването на
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в
офертата подизпълнител, да изпрати копие на договора или на допълнителното
споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията
по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или
повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
3.1.8. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при
условията на настоящия договор. В този случай разплащанията се осъществяват въз
основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен
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срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
3.1.9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, с
подизпълнителя/те, посочени в офертата му, и не са направени директни плащания към
подизпълнителя/те по реда на т. 3.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно
плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъдат представени доказателства, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от
тях работи, които са приети по реда на т. 12.2.
ІV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни.
4.2. За крайна дата на изпълнение на срока се счита датата на подписване без
забележки на Приемателен протокол за приемане на строежа.
4.3. Мястото за изпълнение на дейностите е:
1.Футболно игрище, находящо се в гр. София, ж.к. „Люлин“ – 6 м.р., кв. 8, УПИ II /до
бл. 615,623 и 624/ с площ 800 кв.м.
2.Футболно игрище находящо се в гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., кв. 30л, УПИ III
/зад бл. 138, 139 и 140/ с площ 800 кв.м.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а/ при изпълнение на всички дейности по проектиране и строителство, да спазва
действащите нормативни актове, БДС или еквивалент, ПИПСМР на мястото по т. 4.3,
както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя.
б/ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни
работи следва да отговарят на предвидените в изготвения и одобрен проект от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на Техническата спецификация и техническите изисквания
към вложените строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015
г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република
България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата
Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество
и техният вид и размери да бъдат съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
в/ да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на
задълженията си.
г/ да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати,
необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строителномонтажни работи.
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д/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т. 7.3, всички появили се в гаранционния
срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни
работи. При не отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци,
в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.
е/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т. 12.1., всички некачествено изпълнени
строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението. При не
отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.
ж/ по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и
контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи
авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.
з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 7 работни дни от сключване на
настоящия договор и да предостави копие от договора/ите за подизпълнение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за
подизпълнение.
и/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва
да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за
издаване на разрешение за ползване на обектите, когато е необходимо, включително
документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената
екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя.
й) да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно
предложеното в офертата му, действащото българско законодателство, уговореното в
настоящия договор и приложенията към него.
к) да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за
изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на
вложените материали.
л) разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи,
необходими за изграждане на обектите, да са за негова сметка.
м/ да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от
него на трети лица, непосочени в офертата.
н) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп
до обекта, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;
о) При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители
са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения
5

и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно
приложение № 10 към ЗОП.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
поръчката
б/ да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно
условията на настоящия договор.
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а ) да заплати съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер, по
реда, в сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;
б) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите, както и да
създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на дейностите,
съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.
5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а/ във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява
контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни
работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;
б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни
дейности в срок, без отклонение от одобрения проект, без недостатъци и дефекти;
в/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и
скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в
сроковете, определени в този договор.
5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на
строителството
VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени
в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не могат да бъдат по-малки от
минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Гаранционни срокове:
…………………………….
7.3. За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след
уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на
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извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят
срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да
отстрани тези дефекти. ”Гаранционният срок” спира да тече, за времето, когато се
извършват работите по отстраняване на дефектите.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Настоящият договор се прекратява:
8.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора, извън случаите по т. 8.2.1., с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната
до неизправната страна;
8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
8.1.5. с окончателното му изпълнение.;
8.1.6. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не
позволява договорът да бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
8.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от
20 работни дни;
8.2.2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествено изпълнените
СМР, констатирани по реда, указан в договора;
8.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
8.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
8.2.5. в предвидените в чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП случаи.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията
по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни
обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи
„непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския
закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на
настоящия договор.
9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по
този договор поради непреодолима сила е длъжна:
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9.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от
настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява
неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото
предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите
от това вреди.;
9.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи
до минимум понесените вреди и загуби.
9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнението на договора.
9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”,
ако:
9.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните
е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.
9.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с
полагането на всички разумни грижи.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална
всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.
10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на
когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв
служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на
договора.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица.
ХI. НЕУСТОЙКИ
11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и
строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията
за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по т. 11.3.,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от
стойността на договора по т.2.1.
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11.2. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на
0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от
тази стойност.
11.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от
стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден.
11.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат
неустойки.
11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. и т. 8.1.6., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 и т. 8.1.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с
документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението
съгласно 8.1.4.
ХІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по
изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
13.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението
на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни,
когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или
предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
13.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия
си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратени на стария адрес.
13.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
13.5. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод
изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а
при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на
територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.
13.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
13.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените в закон случаи.
Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа и ценова оферта на Изпълнителя;
Приложение № 2 - Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП;
Приложение № 3 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................................
КМЕТ НА СО-РАЙОН ЛЮЛИН
МИЛКО МЛАДЕНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(................................)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
Долуподписаният/ата:
..........................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване на самоличността …...………………………............................, постоянен
адрес:
.....................................................................................................,
гражданство/а:
..........................................................................................., документ за самоличност:
..........................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната
категория1):
 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или
помощник-министри;
 членове на парламенти или на други законодателни органи;
 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши
органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване,
освен при изключителни обстоятелства;
 членове на сметна палата;
 членове на управителни органи на централни банки;
 посланици и управляващи дипломатически мисии;
 висши офицери от въоръжените сили;
 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни
предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
1

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо,
длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.
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 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и
председатели на общински съвети;
 членове на управителните органи на политически партии;
 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на
управителни или надзорни органи в международни организации или лица,
изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от
ЗМИП (посочва се конкретната категория):
..........................................................................................
 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната
категория):
 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески
начала;
 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които
роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на
съпружески начала;
 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на
юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки
търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на
юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в
полза на лице по ал. 2.
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от
ЗМИП (посочва се конкретната категория):
.................................................................................
 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми
към горепосочената категория/и:
.............................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ........................
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният/ата:
1. …………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване на самоличността …………………………….................., дата на раждане:
..……………………………......................................................................,
гражданство/а:
………………………………………...............................…………………, постоянен адрес:
……………………………………........................................……………………, или адрес:
………………………................................................, (за чужди граждани без постоянен
адрес)
в качеството ми на:
 законен представител
 пълномощник
на ........................................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на
юридическото лице или видът на правното образувание)
с
ЕИК/БУЛСТАТ/
номер
в
съответния
национален
регистър
.........................................................................................., вписано в регистъра при
..............................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно
образувание са следните физически лица:
1. ………………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….,. дата на раждане ……………….., гражданство/а:
……………………………..…………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: ……………………………………………....………………,
постоянен адрес: ……………………….……………………………….,
или адрес: ……………………………….......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете
или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител,
съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ...................................................
.......................................…………………………………………………;
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне
състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на
дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
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 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез
трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване,
договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез
други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно
посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка
или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т.
1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се
установи друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се)…………………………………………….
Описание на притежаваните права.......................................................................................
……………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….,. дата на раждане ……………….., гражданство/а:
……………………………..…………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: ……………………………………………....………………,
постоянен адрес: ……………………….……………………………….,
или адрес: ……………………………….......................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете
или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител,
съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ...................................................
.......................................…………………………………………………;
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне
състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на
дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез
трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване,
договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4
от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез
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други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно
посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка
или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т.
1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се
установи друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се)…………………………………………….
Описание на притежаваните права.......................................................................................
……………………………………………………
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно
образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
………………….…………………………………………………………………,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на
юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: …………………………………………………………………….,
(държава, град, община)
адрес: ………………………………………………………………………….,
вписано в регистър ……………………………..…………………….,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …............................…
Представители:
1. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: ……………..,
гражданство/а: …………………………..………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: ………...…………………………………………,
постоянен адрес: ……………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: ……………..,
гражданство/а: …………………………..………………………………
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: ………...…………………………………………,
постоянен адрес: ……………………………………………………….
Начин на представляване: ……………………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
……………………………………………………………………………………..,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на
юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: ………………………………………………………………….,
(държава, град, община)
адрес: ………………………………………………………………………….,
вписано в регистър ………………..........…………………………,
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ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …......................…………
Представители:
1. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: …………….,
гражданство/а: ………………………………………………………...
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: …………………………………………………….....…….....,
постоянен адрес: ……………………………………..………………,
или адрес: ……………………………….....................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
2. ………………………………………………………………………………...,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: …………….,
гражданство/а: ………………………………………………………...
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: …………………………………………………….....…….....,
постоянен адрес: ……………………………………..………………,
или адрес: ……………………………….....................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: …………………………………….
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
……………………………………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………....,
гражданство/а: …………………………………………………………,
постоянен адрес на територията на Република България:
……………………………………………………......…………………………..
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. ………………………………………………………………………………....
2. …………………………………………………………………………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.
ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ........................
(име и подпис)

Указания:
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2
от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица,
което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго
правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за
чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят
най-малко на някое от следните условия:
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1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни
образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице
или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на
приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите
на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на
изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на
еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност
по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица
притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице
или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от
акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание
принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола
на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически
лица и/ или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също
физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове,
попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и
съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на
доверителна собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната
собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да
бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез
други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна
собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или
сходни с посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица,
които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на
юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен
собственик.
(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за
пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо
влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения
за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на
юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено
значение за дейността му.
(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол
върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване,
договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
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(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се
установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват
съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за
„действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на
висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите
действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“
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