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Образец 19 
ПРОЕКТ 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРИСТАНИЩНА 
ИНФРАСТРУКТУРА” - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ КЛОН РУСЕ 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................................................................................................. 
 
ПРЕДМЕТ: „ДРАГИРАНЕ ЛИМАНА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РУСЕ – 
ИЗТОК” 
 

 
Д О Г О В О Р 

 
№ …………… 

 
Днес,..................................2014 г. в гр. Русе, между: 
 
– ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ КЛОН РУСЕ на ДП „ПРИСТАНИЩНА 
ИНФРАСТРУКТУРА” , със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, ул. 
„Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2, вписано в търговския регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК 1303161400049, представлявано от инж. Кънчо Александров – 
Директор,  наричано по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и  
.........................., със седалище и адрес на управление: ................................, вписано в 
търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ..................., представлявано от 
..................................................................................................................................., наричан по-
долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  
 
на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведената открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Драгиране лимана на пристанищен 
терминал Русе – изток” , се сключи настоящият договор, с който страните по него се 
споразумяха за следното: 

 

  
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой 

риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: Драгиране 
лимана на пристанищен терминал Русе – изток, при условия и предварителен обем на 
работата, определени в техническата част на документацията за провеждане на 
обществената поръчка и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита 
процедура за обществена поръчка за строителство по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 
 

IІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
 
Чл. 3. (1) Общата стойност на договора, формирана въз основа на зададените в 

техническото задание от документацията предварителни количества работи, съгласно 
приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на…………. лв. 
(........................................................................... лева) без ДДС или ……………….лв. 
(……………………………………………..) с ДДС. Цената включва всички разходи по 
извършване на драгирането, транспортирането и депонирането на драгажната маса. 
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(2) Стойността на договора, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е формирана на база 
следните твърди единични и анализни цени за отделните видове работи, предложени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. единична цена за 1 куб.м драгажна маса – ............... лв. 
(...........................................) без ДДС; 

2. единична цена за водолазни огледи по време на работа - …………………… лв. 
(……………) без ДДС. 

3. единична цена за изваждане на 1 бр. едрогабаритен предмет с помощта на 
леководолаз – ............... лв. (...........................................) без ДДС;  

4. единична цена за изваждане на 1 бр. едрогабаритен предмет с помощта на 
леководолаз и използване на плаващ кран –  ............... лв. (...........................................) без 
ДДС;  

5. единична цена за екзекутивна хидрографска снимка - ……………. Лв. (………) 
без ДДС; 

6. цена за еднократна мобилизация на техника – ............... лв. 
(...........................................) без ДДС; 

7. цена за еднократна демобилизация на техника – ............... лв. 
(...........................................) без ДДС.   

8. единична цена за нормативно допустими прекопки (до 5%) - ………… лв. 
(…………..) без ДДС. 

(3) Единичните цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са фиксирани за 
времето на договора и не подлежат на актуализация. 

(4) При извършване на драгажните работи се допускат нормативно признатите 
прекопки. Недокопки не се допускат. 

(5) Увеличаването на обема на драгажа поради надвишаване на нормативно 
признатите прекопки няма да се заплаща.  

Чл. 4. (1) В случай на неотложна необходимост от повторна мобилизация и / или 
демобилизация на драгажната техника, когато извършването й не зависи от волята и 
желанието на страните по договора (включително при хипотезата на непреодолима сила), 
разноските за нейното извършване ще се поемат от страните по договора поравно.  

(2) Когато повторната мобилизация и/или демобилизация се извършва по 
инициатива на някоя от страните по договора, разноските се поемат от страната, поискала 
извършването й.  

(3) Искането, съответно необходимостта от мобилизация и/или демобилизация 
може да се доказва с всички подходящи документи, включително снимков материал, 
разпореждания на компетентни органи и др. 

 
Чл. 5. (1) В случай, че при изпълнението на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

установи неотложна необходимост от изпълнение на видове и/или количества работи, 
които не са включени в техническата част на документацията, той уведомява незабавно 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. Тези работи се извършват след изрично писмено 
съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Стойността на непредвидените работи е включена в общата стойност на 
договора по чл. 3, ал. 1 и не може да надхвърля 10 % (десет процента) с ДДС. 

(3) При изпълнение на непредвидени работи, за които са посочени единични цени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащането ще става по тези цени. За непредвидени работи, 
за които в офертата не са посочени цени, плащането ще става на база анализни цени, 
формирани по реда и показателите на анализните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) За извършването и заплащането на непредвидените работи се съставят 
констативни протоколи (за драгажните работи – подписан на база извършени промери), в 
които се посочва вида, обема, единичните (в това число анализни) цени и общата стойност 
на непредвидените работи и се обосновава неотложната необходимост от тяхното 
извършване.  
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Чл. 6. (1) Заплащат се действително извършените работи по този договор при 

единичните цени по чл. 3, ал. 2 и ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на 
условията по чл. 4 и чл. 5 от настоящия договор. 

(2) Заплащането на действително извършените работи се извършва въз основа на  
следните документи: 

1. Приемо-предавателен протокол за междинно приемане на извършените работи 
(за драгажните работи – подписан на база извършени промери), подписан от 
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на извършените работи 
(за драгажните работи – подписан на база извършени промери), подписан от 
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
Чл. 7. (1) Дължимите суми се превеждат по банков път по сметката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 
1. авансово плащане в размер до 20 % ( двадесет процента) от общата стойност на 

договора по чл. 3, в срок до седем работни дни след подписване на договора, срещу 
представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на безусловна неотменяема банкова 
гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на аванса и за срок не по-кратък от срока 
на изпълнение на настоящия договор. 

2. междинно плащане, след приемане на не по-малко от 50 % (петдесет процента) 
от общия обем работи и подписване на протокол по чл. 6, ал. 2, т. 1, срещу представяне на 
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Стойността на междинното плащане е равна на не повече от 
60 % (шестдесет процента) от общата стойност на договора; 

3. окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност, на база 
приемо-предавателния протокол за окончателното приемане на извършените работи и 
представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от която се приспада стойността на преведения 
аванс. 

(2) 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 
процента) от стойността на договора без ДДС или представя оригинал на безусловна, 
неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
за сума в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, и за срока за 
изпълнение на договора. Тази гаранция се освобождава в срок до десет работни дни след 
окончателното завършване на обекта, установено в чл. 10 от договора. 

(3) В срок до 5 (пет) работни дни след подписването на настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи оригинал на учредена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотменяема и безусловна банкова гаранция за размера на аванса и 
за срок не по-кратък от срока на действието на настоящия договор. Тази гаранция 
се освобождава при представяне на доказателства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е 
извършил работи по този договор за сума равна или по-голяма от размера на аванса.
 (4) При подписване  на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
заверено копие от застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност в 
проектирането и строителството” за обекти първа категория, със срок на валидност не по-
кратък от срока на действие на този договор. 

(5) Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до 
седем работни дни след представяне на съответните документи. 

(6) За целите на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може 
да открие специална доверителна сметка (ESCROW ACCOUNT). 

 
Чл. 8. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се извършват по следната 

банкова сметка:  
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IBAN: 
BIC: 
Банка: 
 
 
 
 
 

IІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

Чл. 9. (1) Срокът за изпълнение на работите, предмет на този договор, е .............. 
месеца и започва да тече от датата на подписване на акт обр. 2 за откриване на 
строителната площадка. 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече: 
1. неблагоприятни метеорологични условия – бури, мъгли и др.; 
2. престои за даване път на кораби (проводки); 
3. непредвидени ремонти вследствие на повреди, причинени от нехарактерни 

твърди предмети; 
4. времето за извършване на междинни и окончателни следдрагажни промери и 

изготвяне на количествени сметки и картен материал; 
5. всеки друг престой, произтичащ от заповед на капитана на пристанището. 
(3) При необходимост от спиране на срока по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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, през  което е спряно изпълнението на договора. 
Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от спиране на срока са 
неразделна част от протокола.  

Чл. 10. За завършване на възложената работа се счита датата на подписване на 
приемо-предавателния протокол, съгласно чл. 18, ал. 1 от този договор. 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да осигури необходимите финансови средства за изпълнение на работата при 

условията и в сроковете по този договор; 
2. в срок до 5 работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол на обекта; 
3. да осигури достъп в района на обекта за екипажите, служебните лица и 

обслужващата техника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на извършване на драгажните 
работи; 

4. да осигури контрол на обекта. При необходимост, за решаването на възникнали 
въпроси във връзка с изпълнението на работата, да осигури съответното техническо лице 
в срок до два работни дни след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. да назначи приемателна комисия не по-късно от три работни дни след 
получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че работата е изпълнена; 

 
 
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. при поискване да получава информация за междинни резултати в процеса на 

извършване на работите – предмет на договора; 
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2. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните 
работи, както и да осъществява контрол в процеса на работата; 

3. да прекрати едностранно договора при наличие на обективно обстоятелство, 
възникнало след сключването на договора, което налага неговото прекратяване. За това 
той трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три работни дни от възникване на 
обстоятелството. Заплащането на извършената до момента работа се определя на базата на 
двустранно подписан приемо-предавателен протокол.  

 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да изпълни качествено и в срок работите – предмет на този договор, съгласно 

техническото задание на възложителя; 
2. да спазва изискванията на всички действащи технически нормативни документи 

за изпълнение на подобен вид работа, включително по отношение на техническата 
безопасност, охрана на труда и пожарна безопасност в района на обекта;  

3. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на контрол в процеса на работата; 

4. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, 
в сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

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

6. да депонира издрагираните маси единствено в определеното за целта депо, 
съгласно техническата част на документацията; 

7. да поддържа техниката, с която изпълнява работите – предмет на договора, в 
състояние да е годна за качественото им изпълнение. Технически неизправности не 
освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по договора; 

8. да осигурява условия  за безопасна работа съгласно изискванията на ЗЗБУТ, 
пожаробезопасността и безопасността на корабоплаването; 

9. всякакви санкции, наложени от компетентните органи за нарушения на 
изискванията на чл. 13, т.т. 2, 5, 6 и 8 или за щети, нанесени на трети лица по вина на 
работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

10. да спазва правилата и разпорежданията, действащи на територията на 
пристанищен терминал Русе - изток; 

11. в срок до 5 работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имената на длъжностните лица за контакт и съдействие при 
упражняването на контрола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

12. да поддържа валидността на застраховката за професионална отговорност за 
времето на действие на този договор.  

(2) Договорите с подизпълнители, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил, не оказват 
влияние върху начина, сроковете и условията за плащане, установени в този договор. 

(3) 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 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за извършената от подизпълнителите работа като за 
своя. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този 

договор; 
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2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие при изпълнение на възложената работа. 
 
 

VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
  

Чл. 15. 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. 9, ал. 2, той е длъжен в тридневен срок от възникване на 
събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не 
бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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 възстановява, като 
срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила. 

Чл. 16. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка 
от страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. 

 
VІІ. ОТЧИТАНЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ 

 
Чл. 17. (1) Изпълнението на драгажните работи, се доказва с промери, а 

изваждането на едрогабаритни предмети – с протокол, в който се посочва техният брой. 
(2) Междинните промери се извършват  и протоколират ежемесечно, за контрол и 

приемане на извършената до момента работа.  
(3) Окончателните промери се извършват при окончателното приемане на обекта 

като цяло. Те обхващат цялата драгирана зона и са доказателство, че работата – предмет 
на договора е изпълнена в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
нормативните документи.  

(4) Промерите се извършват в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 18. (1) Междинните отчитания на извършените работи и окончателното 
приемане и предаване на изпълнените работи по този договор, включително при 
хипотезата на чл. 12, т. 3 от договора, се извършват с приемо-предавателен протокол, в 
който се посочват вида и обема на изпълнените работи. Към приемо-предавателния 
протокол се прилагат и документите по чл. 17, ал. 1. 

(2) Работата се приема и приемо-предавателният протокол се подписва от 
приемателна комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 19. (1) В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че ще 
завърши работата, той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените работи, когато не 
отговарят на изискванията за качество, съгласно нормативните изисквания за този вид 
работа. 

Чл. 20. В случаите по чл. 19, ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава подходящ срок за 
коригиране на извършените работи, в случай, че това технически е възможно, като 
поправянето е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 21. В случаите по чл. 19, ал. 2, когато не е възможно да се извършат корекции 
или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не поправи работата си в указания срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може: 

1. да възложи изпълнението на друг избран от него изпълнител, като задържи 
сумата за разходи от гаранцията по чл. 7, ал. 2 и от неизплатената част от общата стойност 
на договора, или  
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2. да задържи сумата, съответстваща на обема на некачествено извършената работа, 
от гаранцията по чл. 7, ал. 2 и от неизплатената част от общата стойност на договора. 

 
 

VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
 
Чл. 22. За незавършване и непредаване на работите, предмет на този договор, в 

срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % (нула 
цяло и пет стотни процента) от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не 
повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора до пълното му изпълнение. 

Чл. 23. Вземанията за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, 
определен от действащите нормативни актове. 

 
ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 24. Настоящият договор се прекратява: 
1. с приемане на извършената работа при условията на раздел VІІ; 
2. по взаимно съгласие между страните; 
3. при хипотезата на чл. 21. т.1; 
4. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация; 
5. на други основания, предвидени в действащото българско законодателство. 
Чл. 25. Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или 

забавено изпълнение съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство. 
Чл. 26. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно 

писмено предизвестие до другата страна. 
Чл. 27. При прекратяване, разваляне или при хипотезата на чл. 12, т. 3 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. 28. При прекратяване на този договор при условията на чл. 24, т. 4 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по чл. 7, ал. 2 от договора в пълния й размер. 

Чл. 29. 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 това приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване 
на договора, договорът се прекратява при условията на чл. 24, т.4. 

Чл. 30. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 
задължен да изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 31. (1) Комуникациите по този договор се осъществяват в писмена форма. Всяка 
писмена комуникация, отнасяща се до този договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да посочва заглавието на договора и да бъде изпращана до лицата 
за контакти както следва: 
 
Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: име: инж. Кънчо Александров, адрес гр. 
Русе, ул. Пристанищна № 22, вх. Б, ет. 2; телефон: 082 818989, факс: 082 821862, E-mail: 
office.rousse@bgports.bg 
 
Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: име: ..........................................................., 
адрес, .................................................., тел.:...............,  
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(2) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната 

страна е длъжна да уведоми другите в писмен вид.  
 (3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
 (4) 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 не постигане на 
такива спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 
Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 
 (5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
 (6) Настоящият договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра – един за 
Възложителя и един за Изпълнителя. 

 
 

Неразделна част от договора са: 
 
1. Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
2. Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
3. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
4. Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност в 
проектирането и строителството” за обекти първа категория 
5. Удостоверение от съответния компетентен орган, че изпълнителят не е обявен в 
несъстоятелност, не в открито производство по несъстоятелност, не е в 
производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове 
6. Документ за внесена / учредена гаранция за изпълнение на договора 
7. Удостоверение, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма парични задължения към държавата и 
към общината по седалището си, произтичащи от непогасени публични вземания по 
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако 
компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията 
8. Удостоверение от съответното териториално поделение на ИА „Инспекция по 
труда” за липса на наложено административно наказание за наемане на работа на 
незаконно пребиваващи чужденци в последните до 5 години 
9. Свидетелство за съдимост - ……. бр. 
10. Споразумение за поверителност 
 
 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
  
.............................................                                       ........................................ 
инж. Кънчо Александров 
Директор на  
Териториално поделение клон Русе на 
ДП „Пристанищна инфраструктура” 


