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сроковете, уговорени в този договор. 
 
 

ІІ. ЦЕНА, РЕД И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер 

на 2 892 000,00 лв. (два милиона осемстотин деветдесет и две хиляди лева) без начислен ДДС 
или 3 470 400 лв. (три милиона четиристотин и седемдесет хиляди и четиристотин лева) с 
ДДС. Възнаграждението е за цялостното извършване на СМРР, включително цената на 
вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, 
складиране и други подобни, както и печалба за изпълнителя. В цената е съгласно 
количествено-стойностната сметка. Общата цена по договора се определя съгласно ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – количествено-стойностна сметка (Приложение № 4), 
неразделна част от договора. 

(2) Заплащането се извършва въз основа на представени фактури от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадени на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно подробни количествено – 
стойностни сметки, описи, актове и протоколи по Наредба № 3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. 

(3) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път по сметката на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне и заверка на 
разплащателните документи.  

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
BIC: IABGBGSF   
IBAN: BG02IABG81181000067400 
БАНКА: Интернешънъл Асет  Банк АД   
 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по раздел IІ, чл.2, (4) в деня, в който те са извършени. В случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извършени. 

(6) Заплащането ще се извършва по следния начин: 
- Междинни плащания (не повече от два броя) за изпълнение на СМРР по 

настоящия договор се извършват по одобрената КСС, след доказване на реално извършени 
видове работи в обем от предвидените СМРР. Изплащането се извършва след подписване и 
представяне на протокол – обр. № 19 и сметка 22 и оригинална фактура за действително 
извършени и подлежащи на разплащане видове работи на завършен етап съгласно отразен в 
Линейния график. Общата сума изплатена с междинните плащания не може да надвишава 
повече от 60% от общата стойност на договора; 

- Окончателното разплащане, предмет на договора ще се извърши в размер, равен 
на реално изпълнени дейности съгласно КСС, при одобрени с протокол- образец №19 реално 
изпълнени дейности съгласно КСС за СМРР, след получаване на Удостоверение за въвеждане 
в експлоатация/Разрешение за ползване (ако е приложимо) се извършва в 30 (тридесет) дневен 
срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, 
като се приспада междинното (междинните) плащане (плащания). От окончателното плащане 
се приспадат всички суми за начислени неустойки, в случай че има такива. 

(7) СМРР, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за 
изпълнение и приемане на СМРР (съгласно ПИПСМР), не се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(8)  Договорената цена е окончателна и не може да бъде надвишавана при 
изпълнение на договора. 
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(посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнител) 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 
подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в ал. 1.  

(3) Независимо от възможността за ползване на подизпълнители, отговорността за 
изпълнението на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор с който се заменя посочен в ал. 1 
подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена 
забраната по чл. 66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора 
се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно 
следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

(6) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 5. 

(7) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

(8) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

(9) Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 (петнадесет)-дневен срок от получаването му. 

(10) Към искането по ал. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(12) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 

X. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
Чл. 31. (1) Изпълнителят поема гаранция в години, след въвеждането на обекта в 

експлоатация, а именно: 
 за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, включително и за 

земната основа под тях  20 (двадесет) години, 
 за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - 10 (десет) 

години. 
като се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се 

впоследствие дефекти в гаранционния срок. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя 
сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок. 

(2) Гаранционни срокове за всички изпълнени видове СМРР, които не са упоменати 
в договора са минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003г. 
на МРРБ. 
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