
ПРОЕКТ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:  

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”  

КОНСОРЦИУМ „ДЕВНЯ” АД              

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………………. 

 

ПРЕДМЕТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА УТАИТЕЛЯ НА РЕКА ПРОВАДИЙСКА И ПОДХОДА КЪМ НЕГО 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№ ......................... 

 

 

Днес, .............................. 2014 г., в гр. София, между: 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, 

КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”, със седалище и адрес на управление гр. Варна, пл. 

„Славейков“ № 1, рег. по ф. д. № 13159/2004 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от 

Румен Арабаджиев – директор, 

КОНСОРЦИУМ „ДЕВНЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Девня, 

Промишлена зона, рег. по ф.д. № 3244/1995 г. на Варненски окръжен съд, ЕИК 813207380, 

представляван от инж. Начо Славов – изпълнителен директор,  

 

наричани по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, от една страна, 

 

и 

…………………………………………………., със седалище и адрес на управление гр. 

……………….., ул. ………………………………………. рег. по ф. д. № ………………… по 

описа на ……………………. окръжен съд, ЕИК ………………….., представлявано от 

………………………………………., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 
 
се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ възлагат, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на 

свой риск, със собствени материали, техника и човешки ресурси, при условията на 

настоящия договор и срещу възнаграждение: Рехабилитация, свързана с възстановяване 

на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него, чрез 

драгиране на втока от река Провадийска и част от натрупаните до началото на драгирането 

маси, в обем  не повече от 120 000 куб.м., съгласно техническите изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представените на тази база оферта и Техническо предложение от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор, както и при спазване 

изискванията на действащото законодателство. 

Чл. 2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство, съгласно Закона за 



обществените поръчки и Споразумение за технологично и финансово сътрудничество по 

поддържане на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, подписано между Държавно 

предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Консорциум „Девня” АД на 30.08.2013 г. 

 

IІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. Общата стойност на възложените работи е .................. (...........................) лева 

без ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в плик „Предлагана цена”, 

неразделна част от договора, от които: 

 - цена за драгиране на 1 (един) куб.м .................... лв. (………………… лева)  без ДДС; 

Чл. 4. (1) Общата стойност и единичните цени за видовете работи, съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за срока на изпълнение на договора и не 

подлежат на промяна. 

(2) В единичната цена се включва мобилизация, демобилизация, драгиране и 

транспорт до бреговото депо и депониране на 1 куб.м драгажна маса, в това число и 

депонажната такса. 

Чл. 5. (1) Заплащането на действително изпълнените работи се извършва въз основа 

на следните документи: 

а) за междинните плащания – сертификат за количеството издрагирани утайки за 

периода, изчислено върху цялата площ на утаителя съгласно чл.15, ал.2 от договора, 

подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б) за окончателното плащане – приемо-предавателен протокол и сертификат, на база 

количеството издрагирани утайки за периода, изчислено върху цялата площ на утаителя,  

съгласно чл.15, ал.2 от договора, подписан от упълномощени представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ, че всички работи – предмет на 

договора, са завършени; 

в) фактури, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всеки от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, 

пропорционално на дължимите от тях суми съгласно чл. 2 от подписаното помежду им. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми по банков 

път, както следва: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ извършват междинни месечни плащания в размер на 

действително извършените за перида работи, в съотношение съгласно чл. 2 от подписаното 

помежду им Споразумение, в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на 

сертификат по чл. 5, б.“а” и фактура за всеки един ВЪЗЛОЖИТЕЛ, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ извършват окончателното плащане в срок до 20 (двадесет) 

работни дни от завършването на обекта, на база приемо-предавателен протокол по чл. 5, б. 

“б” и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки един ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 

Чл. 7. Всички плащания по договора се извършват по банков път, по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

IBAN: ………………………..  

BIC код: ……………………..  

Банка: ………………………. 

 

IІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на работите, предмет на този договор, е до достигане 

на договореното количество от 120 000 куб.м., но не повече от 12 (дванадесет) месеца от 

датата на подписване на договора. 

(2) Срокът за изпълнение на договора спира да тече: 

а) при неблагоприятни метеорологични условия – бури, мъгли и др.; 



б) при непредвидени ремонти следствие на повреди, причинени от загребване на 

нехарактерни твърди предмети; 

в) през времето, когато изпълнението на възложените работи е било спряно по 

причини, указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ. 

(3) При необходимост от спиране на срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това, като укаже и причината, поради 

която се налага спирането. Към писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага и 

надлежни доказателства.  

(4) За спирането на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява 

причината за спирането и времето, за което се спира изпълнението на договора. Протоколът 

се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложените доказателства за необходимостта от спиране на срока са неразделна част от 

протокола. 

 (5) За завършване на възложените работи се счита датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по чл. 18, ал. 2 от този договор. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават: 

1. да осигурят необходимите финансови средства по чл. 3 за изпълнение на работите – 

предмет на този договор; 

2. в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора да съобщят писмено на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол на обекта; 

3. да осигурят контрол на обекта, като при необходимост, за решаването на 

възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работите – предмет на договора, да 

осигурят съответните технически лица в срок до 2 (два) работни дни след писменото 

поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да назначат съвместна приемателна комисия не по-късно от 7 (седем) работни дни 

след получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че работата е завършена; 

5. да уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникването на причина, която налага 

спирането на изпълнението на договора. Уведомяването трябва да се извършва в срок до 3 

(три) работни дни след възникването на причината. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, се 

задължава да извърши за своя сметка базисните и окончателните промери. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право: 

1. при поискване да получават информация за междинни резултати в процеса на 

извършване на рехабилитационните работи; 

2. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните 

работи, както и да осъществяват контрол в процеса на работата. Указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ в изпълнение на това им правомощие са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. без да се ограничава правото на контрол на всеки от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, на ДП 

„Пристанищна инфраструктура” се възлага водеща роля в осъществяването на контрола 

(качествен и количествен) на драгирането, а на Консорциум „Девня” АД – в осъществяването 

на контрола на депонирането – качество и размер на водното огледало на депото, качество и 

количество на водата от водоотвеждащите шахти.  

4. да прекратят едностранно договора при наличие на обстоятелство, възникнало след 

сключването на договора, което прави невъзможно неговото изпълнение. За това те трябва да 

уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни от възникване на обстоятелството. 

Заплащането на извършените до момента работи се определя на базата на двустранно 

подписан протокол.  

 



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълни предмета на договора качествено и в договорения в чл. 8, ал. 1 срок, в 

необходимата технологична последователност, съгласно представената оферта и техническо 

предложение, които са неразделна част от настоящия договор; 

2. да спазва изискванията на всички действащи нормативни документи за изпълнение 

на подобен вид работа; 

3. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за осъществяване на контрол в процеса на работата; 

4. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в 

сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ; 

5. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след 

приключването й; 

6. да депонира издрагираните маси в депо …................, съгласно споразумението със 

собственика на депото и изискванията на документацията за участие; 

7. да поддържа в годно състояние техническите си средства, с цел качествено 

изпълнение предмета на договора. Позоваването на технически неизправности не 

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по договора; 

8. да осигури условия за безопасна работа, пожаробезопасност и безопасност на 

корабоплаването, съгласно нормативните изисквания за това; 

9. да поддържа в изправно състояние плаващия тръбопровод за хидротранспорт, а за 

правилното завиряване на депата и навременното регулиране на водното огледало чрез 

водоотливните съоръжения да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за поведението на оградните 

диги и нивото на водното огледало; 

10. в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имената на длъжностните лица за контакт и съдействие при 

упражняването на контрола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ; 

12. да извършва за своя сметка междинните промери. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира в писмен вид 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за началото на драгажните дейности и ежемесечно да съгласува с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ зоните на утаителя, в които ще се извършва драгирането. Драгирането 

да започне от зоните срещу устието на р. Провадийска с цел отпушване на втока. В случай на 

работа в подхода (след предварително съгласуване), сертификатът се издава на базата на 

промери върху цялата площ на подхода и утаителя. 

(3) При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя копие от валидна 

застрахователна полица за застраховка „Застраховка за професионална отговорност на 

участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ за обекти първа категория. Той е длъжен да 

поддържа валидността на застраховката за срока на изпълнение на договора. 

(4) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 3 % (три на 

сто) от стойността на договора без ДДС или представя оригинал на безусловна, неотменяема 

банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, за сума в размер на 3 % (три на 

сто) от стойността на договора без ДДС, и за срока на изпълнение на договора, съгласно чл. 

59, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Тази гаранция се освобождава в срок от 

10 (десет) работни дни след подписването на окончателния приемо-предавателен протокол по 

чл. 5, б. „б” от договора.  

(5) Договорите с подизпълнители, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил, не оказват 

влияние върху начина, сроковете и условията за плащане, установени в този договор. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за извършената от подизпълнителите работа като за своя. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да привлича нови подизпълнители за извършване на 

отделни видове работи по договора, освен ако в процеса на изпълнение на възложените 



работи се наложи замяна на подизпълнител поради прекратяване на юридическо лице – 

подизпълнител (съответно при смърт на физическо лице – подизпълнител). Привличането на 

нови подизпълнители става само след предварителното изрично писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ. 

 (7) Всякакви санкции, наложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от компетентни общински или 

държавни органи във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и за щети, 

нанесени на трети лица по вина на работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този 

договор; 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ съдействие при изпълнение на възложената работа. 

 

VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 13. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението на договора, извън 

хипотезите на чл. 8, ал. 2, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието 

писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това. В случай, че уведомлението не бъде 

потвърдено от двамата ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на 

непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на 

договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат 

интерес от изпълнението на договора, неговото действие се подновява, като срокът му се 

удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила. 

Чл. 14. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. Заплащането на извършените до 

момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол.  

 

VІІ. ОТЧИТАНЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ 

 

Чл. 15. (1) Проектните параметри на утаителя и на подхода към него са както следва: 

– котлован на утаителя: дължина макс.: 590 м; широчина на дъното на котлована 

макс.: 80 м; откоси 1 : 1,5; дълбочина на котлована макс.: 8 м; 

– подход: дължина макс.: 668 м; широчина макс.: 60 м; дълбочина макс.: 4 м; 

(2) Цялата отчетност се води върху площта на базисния промер. Издрагираното 

количество се изчислява на база данни от промера на цялата достъпна за плавателното 

средство площ на утаителя и установените с двустранен протокол нива на утайките в 

затлачената част на утаителя.  

Чл. 16. (1) Количеството на драгираните и депонирани маси се приема, както следва: 

а) от втока на р. Провадийска в размер до 7 200 куб.м. месечно; 

б) общото годишно количество драгирани и депонирани маси утайки е в размер до 

120 000 куб.м. 

(2) Месечните количества драгирани маси  не трябва да надхвърлят 20 000 куб.м. и се 

формират от 7 200 куб.м. вток и част от натрупаните утайки.  

Чл. 17. (1) Промерите се извършват по време на изпълнението на договора и след 

окончателното завършване на драгажните работи. 

(2) За първоначален се счита базисният промер, приложен към настоящия договор. 

 (3) Междинните промери се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствие на 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.  

(4) На база на извършените междинни промери се изготвят сертификати, които се 

подписват от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



Чл. 18. (1) В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯ счита, че ще 

завърши работата, той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ организират извършването на окончателни промери, 

изготвянето на картен и графичен материал, подписването на приемо-предавателния 

протокол за окончателното завършване на драгажните работи от комисията по чл. 9, т. 4 от 

договора.  

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право да не приемат извършените работи, когато 

не отговарят на техническата спецификация и изискванията за качество, съгласно 

нормативните изисквания за този вид работа. 

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ дават подходящ срок за 

коригиране на извършените работи, в случай че това технически е възможно, като 

поправянето е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Когато не е възможно да се извършат корекции или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ виновно не 

поправи работата си в указания срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ могат да задържат сумата, 

съответстваща на обема на некачествено извършената работа от гаранцията за изпълнение 

и/или от неизплатената част от общата стойност на договора. 

 

VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 20. За незавършване и непредаване на работите, предмет на този договор, в срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и 

пет на сто) от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет 

на сто). 

Чл. 21. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, същите дължат на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва за забава. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане срока на договора. 

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане срока на договора: 

1. по взаимно съгласие между страните; 

2. при достигане на договореното количество драгирани маси от 120 000 куб. м; 

3. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация - с 

едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, като последните задържат 

гаранцията за изпълнение в пълния й размер. 

4.  в случаите на чл.10, т. 4 от договора. 

Чл. 23. (1) Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или 

забавено изпълнение съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство. 

(2) При разваляне на договора, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно 

писмено предизвестие до другата страна. 

Чл. 24. При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи до степен, която 

позволява приключването на договора с най-малки разходи. 

Чл. 25. (1) Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 

изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 

потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 

собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване 

на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) При прекратяване на договора при условията на предходната алинея, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ задържат гаранцията по чл. 11, ал. 4 в пълния й размер. 



Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ не са 

задължени да изплащат обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 27. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 

на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, 

когато са изпратени на адреса на съответната страна по пощата (с известие за доставяне), 

чрез куриер (с подписана от премащата страна товарителница), по факс или предадени на 

ръка, срещу подпис от приемащата страна. 

(2) Действията по ал. 1 са валидни само ако са извършени от името на двамата 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ. 

(3) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следват: 

1. За Възложителите: .................................... 

    ......................................... 

2. За Изпълнителя: ............................................. 

(4) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата 

при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за 

получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 

адрес. 

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма договора 

или част от него, както и всякаква информация, станала му известна във връзка с 

изпълнението на договора на трети лица. освен пред свои служители. Разкриването на 

информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пред негов служител или наето лице, се осъществява само в 

необходимата степен за целите на изпълнение на договора. 

(3) С подписването на настоящия договор страните подписват и Споразумение за 

поверителност, неразделна част от същия. 

Чл. 29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по 

взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред 

компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК. 

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и 

договорите и всички действащи нормативни актове в страната, имащи отношение към 

договора. 

 

 Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за всеки 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на неговото 

подписване. 

 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация на Възложителите. 

2. Базисен промер от ................. 2014 г. 

3. Ценова оферта и техническо предложение на Изпълнителя, заедно с всички 

приложения към тях. 

4. Доказателства по чл. 47 ЗОП. 

5. Документ за внесена / учредена гаранция за изпълнение. 



6. Застрахователна полица “Професионална отговорност в проектирането и 

строителството” за строежи първа категория. 

7. Споразумение за поверителност. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Румен Арабаджиев  

Директор на  

Клон ТП „Пристанище Варна“  

 

 

Начо Славов  

Изпълнителен директор на 

Консорциум „Девня” АД  


