
 

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е 
 

гр.Божурище бул.”Европа”  №85  02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg 
 

 
ПРОЕКТ! 

 
Д О Г О В О Р 

№-................../..........г. 

 
Днес, ……………….2020г., в гр. Божурище, между: 

 
 

1.ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, с ЕИК 000776071, със седалище и административен адрес в гр. 
Божурище, бул. „Европа” №85, представлявана от представлявана от Ангел Димитров 
Бухларски – Заместник - Кмет на Община Божурище и на основание Заповед № РД-
386/20.11.2019г. и Невена Петрова-началник отдел „ФБЧР“, наричана по-долу за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 
 

2. ................................................................................................................................... със седалище  
(наименование на изпълнителя) 

и адрес: .................................................................................................................................., 
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:....................., идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация), 
 представлявано от .............................................................................................. ...................... 
                                                     (законен представител - име и длъжност) 
или ............................................................................................................................................., 

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната 
му власт наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,  

 
на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с 

проведена обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от ЗОП и въз 
основа на утвърден Протокол на ............................  г. от Кмета на Община Божурище за 
класиране на участниците и определяне на изпълнител, след проведена обществена поръчка 
чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Текущ ремонт на улици и пътища на 
територията на община Божурище“ по три обособени позиции: 

за Обособена позиция №………………………………….. 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши обществена 
поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община 
Божурище“  по три обособени позиции: 

за Обособена позиция №…………………………………... 
 
Чл.2. В предмета по предходната точка се включва извършване на следните действия и 

интервенции: 
……………………………………………………………………….. 

(според обхвата на съответната обособена позиция) 
Чл.3. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с 

материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно изискванията на Техническата спецификация по 
проведената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обществена поръчка  



 
(1)  (ако е приложимо) При осъществяването на договорните дейности 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва следните подизпълнители: …………………… като делът им на 
участие е …%, и ще осъществяват следните дейности: ……………. 

(2)  (ако е приложимо) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/ договори за 
подизпълнение с подизпълнителя (ите), посочен (и) в офертата, в срок от 5 (пет) дни от 
сключване на настоящия договор и 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. 14 от ЗОП. 
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 
(3). В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителите (ако е приложимо), посочени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 7 
(седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 

 

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 
 
Чл.4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 

Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по 
договора 
(1) Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е  ………………(……..) 

календарни дни, считано от датата на получаване, от Изпълнителя на възлагателно писмо 
за стартиране изпълнението на строителните работи и е до датата на подписване на 
двустранен констативен протокол за приемането на действително извършените пътно-
ремонтни работи (ПРР). От датата на съставяне на протокола започва да тече 
гаранционния срок. 

(2) Гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 година 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
 

ІII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.5. (1) За изпълнението на ПРР по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на oбща крайна цена от ................……… лв 
(…………………………), без включен ДДС, или ……………… лв. 
(……………..…………………………) с вкл. ДДС, съгласно приложената ценова оферта за 
обособената позиция №…, депозирана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в обществената 
поръчка.  Посочената цена не подлежи на промяна.  

(2) Цената за изпълнение на възлаганите ПРР, е получена след остойностяване на 
количествена сметка и съгласно ценовото предложение на участника, с включени всички 
начисления към единичната цена. 

(3) Не подлежи на промяна за целия период до приемане на обектите, посочената 
единична цена по количествено-стойностната сметка и Ценовата оферта, неразделна част към 
настоящия договор. 

Чл.6. Посоченото в чл.5 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от него банкова сметка, по следния начин: 

6.1. Авансово плащане в размер на 40% /четиридесет процента/, а именно …………….. 
лева (……………………………….) без ДДС или …………………. лева 
(……………………………………………..) с включен ДДС, в срок до 15 (петнадесет) 
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календарни дни след датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране изпълнението 
на строителните работи  и представяне на фактура – оригинал. 

6.2. Окончателно плащане – в размер на действително извършените и приети ПРР в 
съответствие с ценовото предложение към офертата на Изпълнителя, на база единична цена. 
Извършва се в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на действително 
извършените ПРР, вкл. и след преценка на инвеститорския контрол за приемане на 
определени обекти, след изготвен и представен в общината протокол от лицензирана 
лаборатория и/или становище от дипломиран пътен  инженер, изготвени за сметка на 
изпълнителя; съгласно офертата, техническата спецификация, общите технологични 
изисквания и нормативни изисквания и оригинална фактура. От окончателното плащане се 
приспада размера на авансовото плащане и начислените неустойки, в случай, че има такива. 

(2) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да 
съдържа следната задължителна информация: 

Получател: Община Божурище; 
Адрес: гр. Божурище, бул. „Европа” №85; 
ЕИК: 000776071 
Получил фактурата: Георги Димов – Кмет на Община Божурище 
Номер на документа, дата, място 
В описателната част следва да впише следният текст: „Разходът е по договор 

№…………..-............./........2020 г. за възлагане изпълнението на текущ ремонт на пътни 
настилки по уличната мрежа в гр.Божурище“. 

Чл.7 Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и натрупаните лихви и глоби, в изпълнение на този договор, подлежат на 
възстановяване по следната банкова сметка: (IBAN): BG36UNCR96603313139210, банка:  

Уни Кредит Булбанк – клон Божурище, банков код (BIC): UNCRBGSF.  
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално 
извършените ПРР на всеки обект по отношение на: количества, изисквания за качество, 
съобразно техническата спецификация, документацията за участие и нормативните 
изисквания, както (когато е възложено) констатирани технологични или количествени 
несъответствия, установени от лицензирана лаборатория и/ или  от дипломиран пътен 
инженер, съответното плащане се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след 
отстраняване на несъответствията. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.9. Посочените количества на видове ПРР се доказват двустранно с протокол, 
подписан от инвеститорския контрол и представител на Изпълнителя в процеса на 
изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 
работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол. 
Всички плащания ще се извършват срещу актуване на действително изпълнени и завършени 
строителни работи. 

 
ІV. ПЪТНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на 
околната среда, организация на движението, както и за недопускане на щети и отрицателно 
въздействие върху хора и имущество, в следствие замърсяване, шум и други вредни 
последици от работите по предмета на договора. 

Чл.11.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя и да влага висококачествени 
материали, в съответствие с определените в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
изисквания и конкретните предложения, съдържащи се в офертата му за изпълнение на 
поръчката. Същите трябва да отговарят на изискванията по приложимите стандарти. 
Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и 
произход, декларации за съответствие от производителя или негов оторизиран представител и 
други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 
продуктите и другите подзаконови нормативни актове, отностно тези видове документи. 
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V. ГАРАНЦИИ 

Чл.12 При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за 
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.  

Чл.13 Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: „Уни Кредит Булбанк" АД - клон Божурище; 
Банков код (BIC): UNCRBGSF; 
Банкова сметка (IBAN): BG36UNCR96603313139210 
 

 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.да бъде със срок на валидност плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора 
При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава 
нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.14.(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря 
на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на 
Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. [13] от Договора, до 30 (тридесет) дни от 
датата прекратяването на Договора.  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, до 30 (тридесет) дни 
от датата прекратяването на Договора.;  
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 
[застрахователната полица/застрахователния сертификат] на представител на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице,  в  срок до 30 (шестдесет) дни от 
датата на прекратяването на Договора. 
  
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай 
на неизпълнение.  
 
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-
дълъг от 30 (тридесет) дни след датата на получаване на възлагателно писмо за започване 
на строителните работи на обекта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 
основание; 
2. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 
 
Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да търси обезщетение в по-голям размер. 
 
Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 20 (двадесет) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума 
по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така 
че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да 
бъде в съответствие с чл. [12] от Договора. 
 
Чл.20.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 
за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.  Да изисква информация за хода на изпълнението на възложените ПРР; 
2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната 

самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
.3. Да прави възражения по изпълнението на отделни видове работи и/или комплекс от 

дейности, в случай на неточно изпълнение. В този случай може да възложи за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на лицензирана лаборатория или външен експерт- пътен инженер, вземане 
на проби и изготвяне на протоколи за обекта. 

.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци. 
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5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи 

неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховката по чл. 
171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението. 

6. При констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат 
отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.23. При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на 
възложените ПРР и е констатирал в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни 
срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия 
заплащане за това. 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: 

- смърт или злополука на работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на трето лице; 
- загуба или нанесена повреда на каквото и да е имущество в следствие изпълнението 

предмета на договора през времетраенето на строително – ремонтните дейности. В тази връзка 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата или да възстанови паричната 
равностойност на загубата. 

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, 

сроковете и при условията, предвидени в него. 
2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, съобразно подписания протокол по 

чл. 10. 
3. Да приеме, чрез инвеститорския контрол или друго определено със заповед лица 

обекта по начин и ред, посочени в договора, след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
предаване на приключени ПРР; 

4. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в оферираните от него 
гаранционни срокове недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия 
договор. 

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни всички дейности по предмета на възлагане качествено, в обхвата, 

сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на 
изискванията на действащите нормативни актове, относими към и релевантни за тези 
дейности.  

2. При изпълнение на възложените му работи да спазва съответните видове технологични 
операции в тяхната последователност, съобразно Техническата спецификация и общите 
технологични изисквания, както и да изразходва материалите, посочени в направеното от него 
Техническо предложение,  представляващи неразделна част от договора. 

3. Да спазва всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и правила 
за безопасност на труда и да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта при извършване 
ПРР. 

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да 
го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнението на настоящия договор; 

5. Да осигурява винаги достъп до обекта на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
6. Да уведомява периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на отделните 

видове ПРР; 
7. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение 

на ръководените от него строително – ремонтни работи. Щетите, настъпили в резултат от 
неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на обекта, който 
да бъде обозначен, съобразно нормативните изисквания, като не се допускат ограничения за 
движение на МПС в района на ремонтираните участъци в нарушение на правилата за това и в 
повече от допустимото, като се задължава да поддържа в изправност и пълна наличност 
приетата сигнализация за целия период на строителните работи. 
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9. Да представи застрахователни полици, съгласно изискванията на чл.5, ал.2, т.3 и т.4 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството, със срок на валидност, изтичащ не по-рано от 2 (два) месеца след срока за 
изпълнение на възложените с настоящия договор ПРР. 

10. Да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на обекта, 
както и дефекти, появили се в оферираните от него гаранционни срокове.  

11. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 
грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол на обекта. 

12. Преди приемане на изпълнените ПРР за обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
почисти и отстрани всички излишни материали, отпадъци от различните видове работи. 

13. Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на 
градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, 
дървесна, цветна и тревна растителност. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини 
щети, то възстановяването им е за негова сметка. 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
обекта, предмет на този договор, поради която причина да иска подписването на 
допълнително споразумение към същия. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и 
други лица, при изпълнение на всички видове ПРР, съгласно действащите норми. 

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на дейностите, предмет на 

възлагане при условията, по реда и в сроковете, регламентирани в чл. 5 и чл. 6 от настоящия 
договор. 

2. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
възложените по договора ПРР, предмет на настоящето възлагане. 

3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените дейности, предмет на 
настоящия договор, в случай, че са изпълнени точно и качествено и когато отговарят в пълна 
степен изискванията в НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 12 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА, в сила от 20.11.2012 г., издадена от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр. 91 от 20 
Ноември 2012г., попр. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г, Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 
2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 
България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.; Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на 
движението при извършване на СМР; Техническата спецификация от 2014 г. на АПИ и всички 
действащи нормативни актове, касаещи изпълнението на дейности по поддръжка и текущ 
ремонт на пътища, изискванията на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му.  
 

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
 

Чл.30. (1) Гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 
31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 

 (2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протокол за 
приемане на ПРР за обекта. 

(3) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с 
протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол 
незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в 
гаранционния срок, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаването на писменото 
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известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 3 (три) работни дни след 
получаване на известието. 

(5) При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени 
некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си чрез упражняване 
на правата си по застрахователната полица по договора. 

(6) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е 
имал проявен дефект - до неговото отстранявяне.  

   
VІІІ.  ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и 
подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня 
на изтичане на гаранционните срокове. В случай на повреди и щети поради някаква причина, 
възникнали при изпълнение на работи по обекта, или при части от него, или на неговата 
механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка. 

Чл.32.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по 
отношение на своя персонал и собственост. 

 
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.33. Договорът се прекратява в следните случаи: 
1. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение на възложените ПРР 

по обекта. 
2. по взаимно писмено съгласие между страните; 
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено 

предизвестие, в случай, че: 
а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по 

договора; 
         в) Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде 
отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.34.  При прекратяването на договора по негова вина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
получи цената само на успешно завършените преди прекратяването ПРР, дължейки неустойка 
в размер на 10% върху стойността на неизпълнената работа. 

Чл.35. При прекратяване на договора договорените гаранции за успешно завършените 
работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол. 

Чл.36. В хипотеза на прекратяване на договора, независимо от вината, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за 
приключване на започнатите работи на обекта до етап на завършеност, които да отговарят на 
техническите и нормативни изисквания, касаеща пътищата и пътните съоръжения. 

 
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.37.  (1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 
си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Никоя 
от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 
информирала другата страна за възникването й.  

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
(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. 
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(5) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата 
сила услуги.  

 
ХІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл.38.  В случай че не заплати в договорените срокове, дължимото възнаграждение за 
изпълнени и приети, съгласно нормативните, технологични и договорени условия и 
изисквания отделни видове ПРР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка 
в размер на 0.5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност на 
строителните работи, установена в чл.5  и чл.6 от договора.  

Чл.39. В случай че не извърши качествено и в срок възложените му ПРР, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от общата 
стойност на ПРР, установена в чл.5 и чл.6  от договора за всеки ден просрочие, но не повече от 
10% от общата стойност на строителните работи, установена в чл.5 и чл.6. 

Чл.40. При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката в 
рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените 
разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи. 

Чл.41.  (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата 
стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок, считано 
от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане при виновно от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
некачествено или неточно изпълнение на задълженията му по настоящия договор, освен това 
той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено или 
неточно извършените дейности, при наличие на вина за това.  

Чл.42.  В случай на констатирани от Инвеститорския контрол неспазване на правилата за 
изпълнение на ПРР и „Здравословни и безопасни условия на труд”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да удържи окончателно до 0,5% от договорената стойност по чл.5. 
 

ХІІ. ПОДСЪДНОСТ 
 

Чл.43.  (1) Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, 
по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 
отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез 
договаряне помежду си. 

(2) В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 
подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското 
законодателство съд. 

ХІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Дефинирани понятия и тълкуване  
Чл.44. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните 

в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 
 
Спазване на приложими норми  
Чл.45 При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е 

длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички 
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
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трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл.115 от ЗОП. 

 
Конфиденциалност  
Чл.46 (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 

не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 
информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или 
друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други 
материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и 
да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, 
пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, 
договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с 
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, 
модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други 
материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или 
съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 
Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата 
Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от 
нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на 
тези задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 
Публични изявления 
Чл.47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване 
на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 
забавено. 

 
Авторски права 
Чл.48. (1) Страните се съгласяват, на основание чл.42, ал.1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който 
биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 
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притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени. 
(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 

права от страна на трети лица в срок до 5(пет)дни от узнаването им. В случай, че трети лица 
предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася 
всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 
трети лица. 

 
Прехвърляне на права и задължения 
Чл.49. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право. 

 
Изменения 
Чл.50 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 

 
Непреодолима сила 
Чл.51(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 

смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила 
ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и 
възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с 
Договора задължения. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за 
настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 

сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
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3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
Нередност  
Чл.52 По смисъла на настоящия договор „нередност“ е всяко нарушение на правото на 

Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо 
от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица 
нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в 
бюджета на Съюза.  

 
Измама  
Чл.53. По смисъла на настоящия договор „измама“ е всяко умишлено действие или 

бездействие по отношение на разходите, свързано с:  
1. използването или предоставянето на грешни, неточни или непълни декларации или 

документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия 
бюджет на Европейските общности или от бюджетите, управлявани от Европейските 
общности или от тяхно име;  

2. прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 
резултатите, посочени в т. 1;  

3. разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати 
първоначално. 

 
Конфликт на интереси 
Чл.54. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е 

получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, 
произтичаща от настоящия договор или от неговото възлагане.  

Чл.55 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 
избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.  

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване 
на функции във връзка с изпълнението на договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 
поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 
националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това 
лице има с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, 
Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на 
Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г.  

Чл.56 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни функции и/или експерти, както и членове на Екипа за 
управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор 
за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане 
съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по 
смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество за срок от една година след прекратяване на правоотношенията на служителя с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от изтичане на срока на договора, независимо от 
основанието за прекратяване. При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2,5% (две цяло и пет десети процента) от цената за 
изпълнение на Договора. 

 
Нищожност на отделни клаузи 
Чл.57 В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се 
заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  
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Уведомления 
Чл.58 . (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват 

в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 
факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
 
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: …………………. 
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
 
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 
други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 
до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от 
вписването ѝ в съответния регистър. 

 
Приложимо право 
Чл.59  Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 
Разрешаване на спорове 
Чл.60 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 
преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 
български съд. 
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Екземпляри 
Чл.61 Този Договор се състои от ….. (……..) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 

еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и един за Възложителя.”… 
 
Приложения 
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
 
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
Кмет На Община Божурище: 

 
(……………………….)     (…………………………) 
 
 
 
 

 
Началник отдел „ФБЧР”: 
 
  .............................................. 
     (………………………..) 
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