
ДОГОВОР № _______________ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Днес,_____________ 2016 г., в град Елена на основание Решение № 

_________/______________2016 г. на Кмета на Община Елена, в качеството му на 

възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 1, съгласно чл. 41, ал. 1 и чл. 74, ал. 1 от Закона 

за обществените поръчки, между: 

ОБЩИНА ЕЛЕНА, град Елена, ул. „Ил. Макариополски” № 24, Булстат 

ВG000133762, представлявана от инж. Дилян Стефанов Млъзев - Кмет на Община 

Елена и Димка Тодорова Петрова - гл. счетоводител, наричана по-нататък в Договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и______________________________________________ със седалище и адрес на 

управление: _____________________________________________, 

Булстат_________________, представлявано от __________________________________ 

с ЕГН: ________________, в качеството му на _________________, наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 на основание Решение № _________/______________2016 г. на Кмета на 

Община Елена, в качеството му на възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 1, съгласно 

чл. 41  и чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор, 

като страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва на свой 

риск и отговорност, качествено, при условията на настоящия договор и срещу 

възнаграждение следното: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до депо на 

територията на град Елена и до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени 

площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната 

система на община Елена до регионално депо за отпадъци - регионална система за 

управление на отпадъците - Велико Търново“ в съответствие с приетите от 

Възложителя и Изпълнителя условия в процедурата по възлагане на обществената 

поръчка, ценовата оферта на Изпълнителя и предложените от него количествено - 

стойностни сметки и анализни цени, които са неразделна част от настоящия договор, 

при спазване на всички изисквания и условия на Възложителя. 

(2) Дейностите по настоящия договор включват: 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване, транспортиране до депо на територията на град Елена, 

поддържане на зелени площи; 

2. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на 

община Елена до регионално депо за отпадъци - регионална система за управление на 

отпадъците - Велико Търново; 



3. Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване, транспортиране до регионално депо за ТБО, поддържане на 

зелени площи. 

(3) Дейността по чл. 1, ал. 2, т. 1 от настоящия договор отпада при въвеждането в 

експлоатация на Регионално депо за отпадъци - регионална система за управление на 

отпадъците - Велико Търново. 

(4) Дейността по чл. 1, ал. 2, т. 3 от настоящия договор започва при въвеждането в 

експлоатация на Регионално депо за отпадъци - регионална система за управление на 

отпадъците - Велико Търново. 

Чл. 2. Изпълнителят извършва всички дейности, предмет на поръчката, при 

спазване на цялата нормативна уредба, касаеща опазване на околната среда и 

управление на отпадъците. 

Чл. 3. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и 

сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 

транспортиране до депо на територията на град Елена и до регионално депо за 

ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени 

отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за 

отпадъци - регионална система за управление на отпадъците - Велико Търново“, 

съгласно Закона за обществените поръчки. 

Чл. 4. Дейностите, описани в чл. 1 ще се осъществяват на територията на 

общината, в обхвата определен със Заповед на Кмета на Община Елена. 

Чл. 5. Не са предмет на този договор събирането и извозването на 

производствени, опасни и други отпадъци, посочени в чл. 2, ал. 2 от Закона за 

управление на отпадъците. 

Чл. 6. (1) Предметът на договора може да бъде разширен по взаимно съгласие на 

страните, ако при изпълнение на поръчката се констатира необходимост от изпълнение 

на допълнителни работи. 

(2) В случая по ал. 1 следва да се спазват разпоредбите на ЗОП и правилата за 

допълнително договаряне. 

 

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 2 /две/ години от датата 

на подписването му. 

        

III. КОНТРОЛ: 

Чл. 8. Възложителят осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен контрол 

на дейностите, предмет на този договор. Възложителят ще съобщи писмено на 

Изпълнителя имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол, както и 

задълженията и правата които им възлага. 

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 



Чл. 9. (1) Стойността на настоящия договор, в съответствие с приетата от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е _____________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(цифром и словом, с и без ДДС). 

(2) Страните по договора изпълняват задълженията си по договора в съответствие 

с промените в нормативната уредба и решенията на Общински съвет Елена, относно 

одобрените размер на такса смет и план - сметка за разходите по дейностите за 

сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 

(3) За всяка година на действие на договора, в отделно приложение, страните 

посочват годишната стойност на услугите, съобразно приетата от Общински съвет 

Елена план - сметка за разходите по дейностите за сметосъбиране, сметоизвозване, и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

Чл. 10. (1) Заплащането на извършените работи се извършва ежемесечно, след 

приемане на същите от Възложителя, въз основа на съставен от Изпълнителя и одобрен 

от Възложителя протокол за действително извършените видове и количества работи. 

Разплащането се извършва по единични фирмени цени предложени от Изпълнителя в 

ценовата му оферта по процедурата. Дължимата сума се заплаща в лева по банковата 

сметка на Изпълнителя посочена в договора, с платежно нареждане в 30-дневен срок 

след представяне на акта за действително извършените работи за съответния месец и 

фактура от страна на Изпълнителя. 

(2) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 

работи, които са отразени в акта за действително извършени   през месеца като видове 

и количество. 

(3) Всички разходно-оправдателни документи за извършените работи (основни и 

допълнително договорени), се одобряват от представител на Възложителя, 

осъществяващ инвеститорския контрол по изпълнение дейностите, предмет на този 

договор. 

(4) Единичните фирмени цени за отделните видове работи, са определените в 

ценовата оферта на Изпълнителя при участието му в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка - неразделна част от настоящия договор. Същите са доказани с 

анализи   и   калкулации,   не  търпят  промени   за  срока   на   валидност,   предложен   

от Изпълнителя в офертата и се изпълняват при следните показатели: 

1. Труд, средна часова ставка (за Н вр.) _________ лв./час, словом 

_____________________ 

2. Допълнителни разходи за труд _________ %, словом _____________________ 

3. Допълнителни разходи за механизация _________ %, словом _______________ 

4. Доставно - складови разходи _________ %, словом _____________________ 

5. Печалба _________ %, словом _____________________ 

6. Други (ако има такива) _________, словом _____________________ 



Чл. 11. При разширяване обхвата на извършваната услуга Изпълнителят се 

съобразява с единичните цени на видовете работи, уговорени в чл. 10, ал. 4 от 

настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл. 12. Възложителят има следните права: 

1. Да контролира качеството на извършваните по договора дейности лично или 

чрез упълномощен представител; 

2. Да изисква и получава пълна текуща информация за хода на работата; 

3. Да извършва проверки по качеството, количеството, стадия на изпълнение, по 

всяко време и по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя, в т.ч. да изисква от 

него писмени и устни доклади; 

4. Да дава допълнителни указания и определя приоритетите за почистване на 

уличната мрежа, обществените територии и озеленените площи, както и да определя и 

променя по взаимно съгласие с Изпълнителя вида, размера, броя, спецификацията на 

сметопочистващата техника и съдовете за битови отпадъци, ако се налага изменение на 

показателите, заложени в офертата на Изпълнителя; 

5. Да извърши промени във формата и вида на работите или на част от тях, които 

по негово мнение са необходими за по-доброто изпълнение на услугите, предмет на 

поръчката, които Изпълнителят е длъжен да приеме; 

6. Да задържи внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на поръчката; 

7. Да получава дължимите лихви, санкции, неустойки и др. обезщетения при 

неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията на Изпълнителя; 

8. Да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай 

Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпени вреди от сключване 

на договора. 

Чл. 13. Възложителят се задължава: 

1. Да заплати на Изпълнителя в срока по чл. 10, ал. 1, дължимите суми, съгласно 

уговореното в настоящия договор; 

2. Да осигури условия и оказва пълно съдействие на Изпълнителя за нормалното 

и бързо извършване на дейностите, предмет на настоящия договор; 

3. Да не възпрепятства изпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, 

освен в случаите, определени с нормативен акт; 

4. Да уведоми своевременно Изпълнителя за трите имена, адреса и телефона на 

лицето, изпълняващо инвеститорски контрол и упълномощено да подписва съответните 

документи и протоколи; 

5. Да се явява за подписването на съответните документи и протоколи след 

надлежна покана от страна на представител на Изпълнителя; 

6. Да изпрати информация за сключването на настоящия договор до Агенцията 

по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно 

от седем дни след сключването на договора. 



Чл. 14. Възложителят не носи отговорност за: 

1. Смърт или злополука на каквото и да било физическо лице, възникнали като 

следствие от действия, бездействия или лошокачествено извършени от Изпълнителя 

работи за времето, през което този договор е в сила; 

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, възникнали като 

следствие от действия, бездействия или лошокачествено извършени от Изпълнителя 

работи за времето, през което този договор е в сила. 

Чл. 15. Възложителят има право да възложи на Изпълнителя обществена поръчка, 

чрез процедура на договаряне без обявление, когато при непредвидени обстоятелства е 

необходимо възлагане на допълнителни услуги, при наличие на условията по чл. 90, ал. 

1, т. 8 от Закона за обществените поръчки. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл. 16. Изпълнителят има право да получава ежемесечно възнаграждение, при 

точно и качествено изпълнение на задълженията му по настоящия договор и след 

представяне и одобряване от Възложителя на месечен протокол за действително 

извършени през месеца видове и количества работи, съставен въз основа на моментни 

констативни протоколи за качество, подписани от двете страни. Изискванията за 

качество са регламентирани в глава VII „Изисквания за качество” в настоящия договор. 

Чл. 17. (1) Изпълнителят се задължава за изпълнява задълженията си по чл. 1 от 

настоящия договор качествено и в срок, според условията и изискванията на поръчката, 

допълнително постигнатите след приемане на офертата договорености, условията за 

качество, както и в съответствие с указанията и препоръките на Възложителя. 

(2) При изпълнение на задълженията по предходната алинея, Изпълнителят е 

длъжен да спазва стриктно нормативно установените изисквания по опазване на 

околната среда, защитените със закон обекти и територии, националната сигурност и 

отбрана на страната и обществения ред, както и санитарно -хигиенните, шумовите, 

противопожарните норми, нормите за охрана и безопасност на труда, съгласно 

действащото законодателство; 

Чл. 18. Изпълнителят се задължава: 

1. Да събира, извозва твърдите битови отпадъци от територията на цялата община, 

в населените места, включени в организирано сметосъбиране до регионално депо за 

отпадъци - регионална система за управление на отпадъците - Велико Търново. 

2. За използва стандартни машини, материали и съдове за ТБО, отговарящи на 

изискванията на БДС и подходящи за качествено изпълнение предмета на поръчката; 

3. Да отговаря за изпълнението на всички дейности, предмет на договора, дори 

когато ги е предоставил за изпълнение на други лица. Изпълнителят възстановява за 

своя сметка всички щети, причинени от ангажираните от него работници, специалисти 

и трети лица. За използването на подизпълнители, Изпълнителят уведомява писмено 

Възложителя, като указва поименно всички дейности, извършвани от подизпълнителя. 

4. Своевременно да информира Възложителя за всички пречки възникнали при/и 

по повод изпълнението на договора, както и да предоставя на Възложителя при 



поискване подробна   финансова,   техническа   и   друга   документация,   също   така   

и текуща информация, свързана с дейността, предмет на поръчката; 

5. Да предоставя на Възложителя възможност за извършването на контрол по 

изпълнението на работите и услугите, предмет на настоящия договор; 

6. Да предоставя за подпис на инвеститорския контрол на Възложителя 

съставените моментни констативни протоколи и месечни протоколи за извършена 

работа; 

7. Да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане и без промяна на 

договорените цени, всички допуснати слабости по изпълнените от него работи, 

констатирани от Възложителя. 

8. Да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни 

мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, 

настилки   по  улиците,   тротоари,   огради,   бордюри,   сгради   (обществени   и   

частна собственост),  елементи  на  вертикалната  пътна  маркировка  и др.,  

разположени в границите на почистваните улици и в близост до тях. Ако някои от тях 

бъдат повредени при изпълнение на работите по договора, то Изпълнителя е длъжен 

със собствени сили и средства, незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, 

така че същите да могат да изпълняват функциите си. 

9. Ежегодна подмяна на всички амортизирани контейнери -  съдове тип "Бобър" - 

с обем 1,1 куб. м., пластмасови съдове - черни - с обем 0, 24 куб. м. и  съдове - метални 

- с обем 0,11 куб.  в населените места от община Елена, доставени от изпълнителя. 

10. С цел извършване на подмяната, посочена в т. 9, изпълнителят е длъжен да 

достави нови контейнери тип "Бобър" - с обем 1, 1 куб. м., пластмасови съдове - черни - 

с обем 0, 24 куб. м. и съдове - метални - с обем 0, 11 куб., с ненарушена цялост. 

Доставката на контейнерите контейнери тип "Бобър" - с обем 1, 1 куб. м., пластмасови 

съдове - черни - с обем 0, 24 куб. м. и съдове - метални - с обем 0, 11 куб., са за сметка 

на изпълнителя. Доставените съдове се предоставят за безвъзмездно ползване от 

възложителя за целия период на настоящата поръчка.  

Чл. 19. Всички промени в местоположението и броя на съдовете за битови 

отпадъци, маршрутните графици на сметоизвозната техника, както и графиците за 

почистване на обществените територии се извършват само след предварително 

съгласуване с Възложителя. 

Чл. 20. (1) Изпълнителят гарантира осигуряването на услуга по извозване на ТБО 

по време на официални празници, в случай, че същото се възложи от Възложителя. 

(2) По заявка на Възложителя, Изпълнителят поставя допълнително съдове за 

ТБО на подходящи за целта места, и ги обслужва за периода на действие на проявите. 

(3) След приключване на проявите, поставените съдове за ТБО трябва да бъдат 

вдигнати от Изпълнителя, освен ако Възложителя не е разпоредил друго. В такива 

случаи Изпълнителят ще бъде уведомяван предварително. 

(4) Всички услуги по предходните алинеи ще се заплащат, като нормални услуги 

по договора. 



Чл. 21. Изпълнителят извършва със свои сили, средства и техника дейностите по 

настоящия договор.  

Чл. 22. Изпълнителят не може да прехвърля правата и задълженията си по 

договора на трети лица. 

Чл. 23. Изпълнителят извършва всички действия, свързани с изпълнение предмета 

на договора с грижата на добър стопанин и в защита интересите на Възложителя. 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО: 

Чл. 24. Изпълнителят се задължава да осъществява изпълнението на дейностите, 

предмет на настоящият Договор при спазване на следните условия за качество: 

1. Поддържането, почистването и изхвърлянето на съдовете за ТБО се извършва 

по начин, който не уврежда и не загрозява селищната среда; 

2. Поддържането, почистването и изхвърлянето на съдовете за ТБО се извършва 

по начин,  който предотвратява разнасянето на отпадъци  при  вятър,  от животни,  при 

транспортиране и др. 

3. Използваните съдове за ТБО се поддържат в изправност и в добър естетически 

вид. Изпълнителят осигурява системна поддръжка на същите, а когато е необходимо, 

ги привежда в изправност; 

4. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват, съгласно 

приетите и утвърдени от Възложителя маршрутни графици на специализираните 

автомобили; 

5. Изпълнителят организира работата си така, че в края на работния ден не се 

допуска да има препълнени съдове за ТБО и да са обслужени всички улици, включени в 

маршрутния график за деня; 

6. Периодично се измиват и дезинфекцират всички съдове за ТБО. Измиването и 

дезинфекцията на съдовете се прави минимум два пъти през всяка календарна година. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ, 

ГАРАНЦИИ: 

Чл. 25. Страните по договора не могат да го изменят или допълват, освен при 

наличие на обстоятелствата по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 26. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка ако в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, за които той не носи 

отговорност не е в състояние да изпълни своите задължения. 

Чл. 27. Настоящия договор се прекратява:  

1.   С изтичане на срока на договора; 

2. По взаимно съгласие - чрез подписване на двустранно споразумение, с което 

страните заявяват, че нямат претенции по изпълнението му. В този случай страните не 

си дължат неустойки; 

3. При отпадане на необходимост за изпълнението му. В този случай страните не 

си дължат неустойки; 

4. При съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя; 



5. Едностранно прекратяване в случаите предвидени в настоящия договор. 

Чл. 28. Всяка от страните може едностранно да прекрати договора при виновно 

неизпълнение от другата страна на поети с договора задължения. Изправната страна 

отправя писмено предизвестие, с което уведомява неизправната, че с изтичане на седем 

дни от получаването му, ще счита договора за прекратен. 

Чл. 29. Възложителят може да прекрати едностранно договора със седемдневно 

предизвестие до Изпълнителя при следните условия: 

1. Ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, 

Възложителя не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, 

Изпълнителят има право на обезщетение за претърпените вреди от сключването на 

договора. 

2.  В  случай  на  лошо  изпълнение  или  частично  неизпълнение  на  поетите  от 

Изпълнителя задължения в договора. Тези нередности се установяват с протокол. В 

този случай, Възложителят има право на неустойка от платените до 

момента суми, съгласно приложения към настоящия договор.  

Чл. 30. В случаите на едностранно прекратяване на договора от страна на 

Изпълнителя, когато липсват основания за това, същия дължи на Възложителя 

обезщетение в размер на 20% от платените до момента суми. 

Чл. 31. При констатиране на груби нарушения от страна на Изпълнителя за всеки 

отчетен период, както и при неспазване на задълженията поети от него в настоящия 

договор, Възложителят има право да наложи на Изпълнителя санкция в размери, 

указани в приложения към настоящия договор. Тези нарушения се установяват с 

констативен протокол, съставен от Възложителя, в присъствието на представител на 

Изпълнителя. 

Чл. 32. Всички щети, понесени от Възложителя, в резултат на грешки, 

недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено изпълнени работи и 

неспазване на срокове, са за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 33. Изпълнителят носи имуществена отговорност за всички причинени щети 

на физически и юридически лица във връзка с осъществяването на дейността по 

договора за изпълнение на обществената поръчка. 

Чл. 34. Освен санкциите по предходните членове, неизправната страна дължи на 

изправната обезщетение за вредите, които действително е причинила във връзка с 

осъществяваната дейност. 

Чл. 35. Възложителят няма да счита за нарушения и няма да налага предвидените 

санкции на Изпълнителя: 

1. При настъпили непредвидени обстоятелства (извънредно положение, природни 

бедствия и други подобни) до отпадане на тези обстоятелства; 

2. В случай на злонамерени сигнали за нарушение, умишлено замърсяване, с цел 

злепоставяне на Изпълнителя или разместване и изсипване на съдовете за ТБО от 

граждани. 

Чл. 36. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка се възстановява на Изпълнителя, след сключване на настоящия договор. 



Чл. 37. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора 

за възлагане на обществената поръчка, подписан с изпълнителя, без включен ДДС. 

Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова 

гаранция: 

IBAN: BG02UNCR70003321378780,  

BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк 

(2) Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 

договора за обществена поръчка при подписване на договора. В противен случай 

договор за обществена поръчка не се подписва с участника, определен за изпълнител. 

(3) Гаранцията за изпълнение се възстановява на Изпълнителя след изтичане на 

срока по чл. 7, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. 

(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентен съд. 

(5) Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие 

неизпълнението или неточното изпълнение на този договор от страна на изпълнителя, 

след установяване на размера им. Ако установеният им размер надвишава размерът на 

гаранцията за изпълнение, възложителят може да търси разликата по съдебен ред. 

Отговорност не се носи в случаите, в които неизпълнението на задължение по този 

договор е причинено от непреодолима сила. 

(6) Гаранцията за изпълнение се задържа от възложителя, ако възложителят 

констатира, че изпълнението е неточно, частично и/или лошо и не отговаря на неговите 

изисквания, както и при пълно неизпълнение и/или забавено изпълнение. 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

Чл. 38. Промяната на собственика на предприятието на Изпълнителя, не е 

причина за изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно 

изпълнение се потвърждава с анекс между страните. Ако новият собственик откаже 

подписването на такъв анекс и поиска промяна на условията или прекратяване на 

договора, договорът се прекратява по реда на този договор. В този случай 

Възложителят задържа гаранцията за добро изпълнение на договорните задължения в 

пълния й размер. Във всички случаи на прекратяване на договора Възложителят не е 

задължен да и заплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на 

персонала на Изпълнителя. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§ 1. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му. 

§ 2. Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 

договора са валидни ако са направени в писмена форма и са връчени лично срещу 

подпис, изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпратените 



по факс материали се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от 

адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, 

потвърждаващо изпращането.  

§ 3. Неразделна част към този договор е офертата, с която кандидата е спечелил 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

§ 4. За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с 

настоящия договор се смятат:  

 

Възложител: Община Елена, 

град Елена, 

ул. "Ил. Макариополски" № 24 

Булстат: ......................................................  

Банка: .........................................................  

ВIC: ............................................................  

IВАN: .........................................................  

Изпълнител:    ..............................................  

гр. ……………………………………………   

адрес: ............................................................  

Булстат: ........................................................  

Банка: ............................................................  

ВIС: ...............................................................  

IВАN: ............................................................  

§ 5. Промяната на адреса на седалището на фирмата на Изпълнителя и/или на 

лицето, което я представлява, се съобщава с препоръчано писмо с обратна разписка в 

тридневен срок на Възложителя. В противен случай съобщенията до Изпълнителя, 

изпратени на вписания му в договора адрес, се считат за надлежно връчени. 

 § 6. Ако някоя разпоредба от настоящия договор е или се окаже в последствие  

недействителна, договорът може да остане  действителен в останалата си част, като в 

този случай правото за тази възможност принадлежи на страната, чиито интереси са 

засегнати от частичната недействителност.  

§ 7. По всички неуредени с този договор въпроси  се прилагат разпоредбите на 

ЗЗД, ЗОП, ТЗ и всички останали съответно действащи законови и подзаконови 

нормативни актове. 

 § 8. Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигането 

му - по съдебен ред пред компетентния съд. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални 

екземпляра - по един за страните - и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

                                                                                                                                       

………………………         …....………….…….. 

    Инж. Дилян Млъзев 

    Кмет на община Елена   

     

………………………                                  



    Димка Петрова 

    Главен счетоводител 

    

Съгласувал:  

Драгомир Цанев, юрисконсулт 


