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ДОГОВОР
№ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 / SU09
ЗА "РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРИ КОНТРОЛНО-ИНФОРМАЦИОННИ
ПУНКТОВЕ (КИП), НА ЕДИН ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР (ПЦ) И ПРИЛЕЖАЩА
ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ ТЯХ "

Днес, 28.05.2014 год. в гр. Благоевград, между:
1. ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА”, в качеството си на бенефициент по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.» с адрес: гр. Благоевград, кв.
«Вароша», ул. ”Бистрица” №12 В,
БУЛСТАТ/ЕИК 101157692, представлявана от от
инж.Димитър Русков - Директор на Дирекция „Национален парк Рила” и Надя МитоваДиректор на Дирекция “АФПД”, наричан по-долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. „НИКС-2002“ ЕООД, с ЕИК 200051018, със седалище и адрес на управление гр.Русе
7000, ул. „Неофит Бозвели“ №18, ет.партер, представлявано от Валентина Вълева в качеството
му на Управител, наричан по долу за краткост Изпълнител,
на основание чл. 41, ал.1 от ЗОП, във връзка с Решение на Директора на Дирекция „Национален
парк Рила” № РД-УУНПР-49/13.05.2014 г., след проведена процедура за възлагане на обществена
поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за обществени поръчки, в град Благоевград, и след
като Изпълнителят и Възложителят взеха предвид, че Възложителят се легитимира като
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бенефициент по проект „Устойчиво управление на национален парк „Рила” І-ва фаза”,
финансиран по силата на Заповед №565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за
предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д”НП Рила”-Благоевград по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение
№261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОП”ОС 2007-2013 г.”при МОСВ - Приоритетна ос
3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на
процедурата
за
директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ:
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на
национални паркове и резервати”, се сключи настоящия договор и страните се споразумяха за
следното:
І. ПРЕДМЕТ
Чл.1.(1). Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу заплащане на цената за
изпълнение на договора, надлежно да изпълни Предмета на обществената поръчка, за която е
сключен този договор, а именно: "Ремонт и обзавеждане на три Контролно-информационни
пунктове (КИП), на един Посетителски център (ПЦ) и прилежаща инфраструктура към тях ".
(2). Изпълнителят се задължава да спазва условията на този договор, техническата
спецификация като неразделна част от него, документацията за участие, предложената оферта и
да се запознае и спазва насоките за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.”, условията на заповедта на Министъра на околната среда и водите
за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Възложителя - ДНП Рила”-Благоевград
по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС), условията и изскванията на ОПОС –
Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” и всички други
приложими нормативни актове, които се прилагат по отношение на услугите, предмет на този
договор.
ІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Чл.2. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е Национален Парк Рила.
Чл.3.(1). Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на
договора за изпълнението, като крайния срок за изпълнение на поръчката е не по-късно от
31.12.2014 г.
(2). Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
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(3) Ако по време на изпълнение на договора Изпълнителя констатира наличие на
обективни обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на договора, свързани с приемане,
одобрение или други действия от органи, които не са страна по договора, то Изпълнителя
уведомява Възложителя в 3 (три) дневен срок от установяването им, вероятната продължителност
и причините, които са ги породили. В този случай страните съставят и подписват протокол за
временно спиране на изпълнението на договора до отпадане на обстоятелствата причинили
спирането.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4.(1). Общата цена за изпълнение предмета на договора е до 103 152,27 (сто и три
хиляди стопетедест и два лева и двадесет и седем стотинки) лева без ДДС, 123 782,72 (сто
двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и два лева и седемдесет и две стотинки) лева с
ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.
Чл.5. (1) Възнаграждението по чл.4 се заплаща на Изпълнителя, както следва:
1. Авансово плащане в 20 дневен срок от деня на откриване на строителна площадка
и представена надлежно оформена фактура в размер на 20 (двадесет) % от
стойността по чл.4, ал.1 от Договора.
2. Междинни плащания след реализиране на поне 20 (двадесет) % от стойността на
СМР. Плащането се извършва след представяне на Доклад за извършените работи,
изготвен от Изпълнителя и приет от Възложителя с приложени към него документи
– надлежни доказателства за количеството и качеството на извършените видове
работи (в т.ч. подробни ведомости и акт за установяване на извършени СМР) в 20
дневен срок от представяне на надлежно оформена фактура.
3. Окончателното плащане включва остатъка от неразплатените извършени СМР и
цената за обзавеждане. Плащането се извършва след представяне на Доклад за
извършените работи, изготвен от Изпълнителя и приет от Възложителя с
приложени към него документи – надлежни доказателства за количеството и
качеството на извършените видове работи в 20 дневен срок от представяне на
надлежно оформена фактура.
(2). Цената по чл.4, ал.1 от Договора е окончателна и валидна до пълното изпълнение на
договора и не подлежи на увеличение поради промени в цените на Строителните продукти,
Оборудването, Обзавеждането и др. ценови промени, свързани с изпълнението на този договор.
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ІV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл.6.(1). За извършване на Дейностите по договора Изпълнителят има право да наема
подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя.
(2). Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора трябва
да бъде същото като посоченото в офертата на Изпълнителя, доколкото такова има посочено.
(3). В 10-дневен срок от сключването на договор с подизпълнител Изпълнителят е
длъжен да представи копие от него на Възложителя.
(4) Сключването на договор с подизпълнител не изменя задълженията на Изпълнителя по
договора.
(5).
Изпълнителят
отговаря
за
действията
и
бездействията
на
подизпълнителя/подизпълнителите като за свои действия.
Чл.7. При сключването на договорите с подизпълнителите, Изпълнителят е длъжен да
предвиди и осигури гаранции, че:
1. приложимите клаузи на договора и приложенията към него са задължителни за
изпълнение от подизпълнителите и ще се спазват от тях;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на
договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
V. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Чл.8. Рискът от повреждането или унищожаването на всички строителни
продукти/материали/оборудване/обзавеждане/други, които ще бъдат използвани за изпълнение на
предмета на настоящия договор, се носи от Изпълнителя.
Чл.9.(1). Изпълнителят се задължава да осигури регулярност на доставките на
строителните продукти/материали, необходими за изпълнението на строежа, по начин, който да
обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, както и на желаното от
Възложителя оборудване и обзавеждане.
(2). По писмено искане на Възложителя, Изпълнителят се задължава да представя на
Възложителя копия от договорите, протоколите и други документи, свързани с доставка или за
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доставка на строителни продукти/материали/оборудване/обзавеждане/други в 7-дневен срок от
получаване на искането за това.
(3). Доставеното и монтирано от Изпълнителя оборудване и обзавеждане на обекта,
независимо дали е произведено от Изпълнителя и/или неговите подизпълнители или е доставено
от доставчик, трябва да бъде съпроводено с документи, доказващи произхода му, съответствие на
стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР
Чл.10. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя за одобрение актуализиран
График за изпълнение на работите в срок до 5 дни, считано от подписването на договора.
Чл.11.(1). Изпълнителят се задължава ежемесечно да представя на Възложителя отчет за
реално извършената работа през изминалия период в съответствие с Графика за изпълнение.
(2). Изпълнителят се задължава да уведомява писмено Възложителя 24 часа
предварително за всяка дейност, която подлежи на закриване или приемане от Възложителя.
Чл.12. Поне веднъж месечно Възложителят и Изпълнителят, ще провеждат
координационни срещи, на които ще се обсъжда последователността на извършване, напредъка
на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този договор. За проведените срещи и
направените обсъждания ще се съставя и подписва протокол.
VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА
НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР
Чл.13. Възложителят има право на достъп до Строителната площадка по всяко време в
процеса на извършване на СМР.
Чл.14. Изпълнителят гарантира, че по всяко време той ще разполага с компетентно
отговорно лице на строителната площадка, което да получава всякакви предписания, инструкции
и/или заповеди, дадени от Възложителя във връзка със СМР по този договор от името на
Изпълнителя.
Чл.15. Изпълнителят се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции
на Възложителя, които се отнасят до изпълнението на СМР :
1. законосъобразното започване на строежа;
2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството;
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3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на строежа;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на
строежа;
5. годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
Чл.16. При упражняването на правата и задълженията си по договора или на приложимите
законови разпоредби, Възложителят се представлява от законния си представител и/или
упълномощени от него лица, за които Изпълнителят е писмено уведомен.
Чл.17. В случай че Възложителят е формирал екип за управление на този договор (Екип
за управление на проекта), той уведомява писмено Изпълнителя за обхвата на представителната
власт на ръководителя и членовете на екипа.
VIII.ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Чл.18. При изпълнение на своите задължения Изпълнителят:
1. поема и носи пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по
договора;
2. отговаря за охраната и безопасността на труда;
3. извършва дейностите по договора по начин, който няма да накърнява или уврежда
правата, интересите, доброто име и репутацията на Възложителя и финансиращите институции и
организации;
4. поема пълна отговорност за опазване на околната среда и местата, ползвани от него по
време на строителството;
5. организира и осъществява решаването на всички появили се по време на строителството
въпроси, свързани със съгласувания с другите заинтересовани страни;
6. осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение и охрана на строежа по
всяко време, като носи отговорност при посегателства;
7. предоставя и осигурява възможност за контролиране/проверка и приемане на
изпълнените видове работи;
8. влага в строежа строителни продукти, отговарящи на изискванията на нормативните
разпоредби, изисквания и приложимите стандарти и технически спецификации, които са
придружени от съответните документи за качество.
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Чл.19. Изпълнителят отговаря за вреди от трудови злополуки, претърпени от негов
служител при или по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов
представител или друг негов служител има вина за настъпването им.
Чл.20.Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване
работата на строежа, ако е констатирано неточно изпълнение или влагане на некачествени
строителни продукти.
Чл.21.(1). В случаите, в които е настъпило събитие, водещо до необходимост от спиране
на строителството, в 3-дневен срок от уведомяването за настъпването на съответното събитие,
съответно от нареждането на Възложителя по предходния член, страните съставят акт за
установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т.
10 от Наредба № 3.
(2). Изпълнителят може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките,
указани от компетентните органи.
(3). За продължаване на спряната работа страните съставят акт за установяване
състоянието на строежа при продължаване на строителството, обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от
Наредба № 3.
(4). Едновременно със съставянето на актовете по ал. 1 и ал.3, страните съставят според
случая и констативен протокол, в който,:
1. отразяват наличието или изпълнението на указания на компетентните органи;
2. посочват срока, през който работата е била спряна или ще бъде спряна;
3. посочват причините и обосновават необходимостта от спиране на срока за изпълнение
на строежа, посочен в Графика за изпълнение, съответно обосновават предпоставките за
продължаване на работа.
Чл.22. За периода на временното преустановяване на работите Изпълнителят е длъжен да
пази за своя сметка изпълнените СМР срещу повреждане или унищожаване, като рискът е за
негова сметка.
Чл.23.(1). Ако в процеса на изпълнение на договора, се констатира, че има изоставане (или
предпоставки за изоставане или опасност от изоставане) от междинните срокове по Графика за
изпълнение, то тогава Възложителят предприема действия за преодоляване на изоставането в
следния ред:
1. предупреждава Изпълнителя и изисква от него да се поправи и да ускори работата;
2. ако след като го е предупредил Изпълнителят продължава да е в забава от междинните
срокове по Графика за неизпълнение и има сериозни основания, че няма да спази срока на
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приключване, Възложителят може да нареди на Изпълнителя да представи ревизиран График
за изпълнение и придружаващ доклад, описващ ревизираните методи, които Изпълнителят
предлага да възприеме, за да ускори напредъка и да завърши СМР до датата на приключване.
(2). Ако Възложителят не одобри ревизирания график той може да даде друго
предписание, а Изпълнителят трябва да възприеме тези ревизирани методи, предмет на
предписанието, които са различни от първоначално предложените от Изпълнителя в
ревизираният от него График за изпълнение за преодоляване на закъснението в изпълнението на
СМР.
(3). Изпълнителят поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на
ревизирания График за изпълнение по ал.1 и 2 за ускоряване на дейностите по договора.
(4). Изпълнителят е длъжен да изпълнява приложимите нормативни разпоредби,
включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната
площадка и на граничещите обекти.
(5). Изпълнителят е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови
в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на
договора и дейностите по договора.
IX.ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.24.(1).До 5-то число на всеки месец Изпълнителят представя на Възложителя за
одобрение доклад за хода на изпълнение на дейностите по договора през предходния месец.
Докладът следва да съдържа пълна и точна информация относно въздействието на извършените
работи върху Графика за изпълнение на оставащите дейности и следващите етапи, включително
всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно
събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят
неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на
СМР.
(2).Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от Изпълнителя и представяни на
Възложителя в два екземпляра. Първият доклад ще покрива периода до края на първия
календарен месец след началото на строителството. Отчитането ще продължава дотогава, докато
Изпълнителят изпълни всички работи, необходими за окончателно завършване на работите.
(3). Всеки доклад трябва да дава пълна и точна информация по всички значими въпроси за
изпълнението на работите, като може и при нужда следва да включва:
1. снимки, показващи състоянието и напредъка на СМР;
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2. отчети за персонала и механизацията на Изпълнителя;
3. статистики по безопасността, включително данни за опасни инциденти и дейности във
връзка с опазването на околната среда и връзките с обществеността;
4. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци
заедно с подробно описание на всички обстоятелства, които могат да изложат на опасност
завършването съгласно договора, и мерките, които са (или ще бъдат) предприети за
преодоляването на забави;
5. копия от съставените актове и протоколи по време на строителството през съответния
месец.
X.ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА
Чл. 25.(1). Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от
оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за
устройство на територията, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на
строежа от Изпълнителя. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги
подписват и датират.
(2). Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за
Изпълнителя.
(3). Ако Изпълнителят, по съображения за неспазване/нарушаване на нормативни или
технически изисквания, оспорва предписание или заповед на Възложителя, той има право в 3дневен срок от тяхното издаване да впише мотивирано оспорване и/или отказ за изпълнение в
заповедната книга.
(4). В случай че в 7-дневен срок от вписване на мотивираното оспорване Възложителят
писмено не отмени предписанието или заповедта си, то Изпълнителят в 3-дневен срок може да
направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира.
След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.
(5). Спирането на строителството на това основание не води до увеличаване на срока по
договора, ако ДНСК се произнесе в полза на Възложителя.
XI. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Чл.26.(1). Ако е налице фактическо завършване на целия строеж от страна на Изпълнителя
и същият е изпълнил всички свои други задължения по договора, Изпълнителят уведомява
писмено Възложителя за готовността си да му предаде строежа.
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(2). След завършване на строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя
констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с който строежът се предава
от Изпълнителя на Възложителя (констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3).
(3). Възложителят проверява извършените работи, удостоверени в документа за
фактическо завършване.
Чл.27.(1). Ако Изпълнителят не е достигнал фактическо завършване на целия строеж,
установено от приемателната комисия по чл. 27, ал. 2, Възложителят издават предписание за
работите, количеството и срок за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени
или частично изпълнени строително-монтажни работи”.
(2). Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи.
(3).Изпълнителят, след изпълнение на предписаните работи, уведомява Възложителя за
готовността си за предаване на работите по реда на чл. 26 и 27.
Чл.28.(1).В 14-дневен срок след съставянето на Констативен акт, обр. 15, се изготвя и
представя окончателен доклад за извършените СМР .
XII. КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ
Чл.29.(1). Изпълнителят осигурява участието на лицата, посочени в офертата, която е
неразделна част от този договор, като ключови експерти.
(2). Изпълнителят няма право да заменя лицата, посочени в офертата му като ключови
експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.
(3). Ключовите експерти могат да бъдат променяни само при наличието на следните
непреодолими доказуеми обстоятелства: смърт, загуба на трудоспособност (частична или пълна),
загуба на правоспособност, независещи от Изпълнителя обстоятелства.
(4). В случаите по предходната алинея, Изпълнителят изготвя до Възложителя
едноседмично писмено известие (искане за смяна на ключов експерт), като се прилагат: описание
на причините за смяната на експерт, документи, доказващи наличието на някои от изброените
обстоятелства, и автобиография на новия експерт, който следва да отговаря на изискванията за
съответната позиция като посочва еквивалентна квалификация и професионален опит и прилага
доказателства за това.
(5). Искането за смяна се разглежда от Възложителя в едноседмичен срок от подаването
му, след което се изпраща писмено становище относно одобрение/неодобрение на предложената
смяна.
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(6). Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже включването на
предложения експерт в екипа на Изпълнителя.
(7). При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят
предлага друг експерт с ново писмено известие, което съдържа информацията предвидена в ал. 4
на този член.
XIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.30. В случай че Изпълнителят не е завършил строежа в срока, посочен в договора, и
забавата не се дължи на непредвидено обстоятелство или на причина, за която Възложителят
отговаря, Изпълнителят се задължава да плати неустойка на Възложителя в размер на 0.5%
(нула цяло и пет процента) на ден от цената/стойността на договора за всеки ден на забавата, но
не повече от 20% (двадесет процента) от цената на договора.
Чл.31. При лошо или частично изпълнение на СМР, или при доставка на оборудване или
обзавеждане със скрити недостатъци, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 (десет) на
сто от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно или съответното
оборудване или обзавеждане, което е следвало да бъде доставено без дефекти, като това не го
освобождава
от
задължението
да
поправи
за
своя
сметка
съответните
работи/оборудване/обзавеждане.
XIV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.32.(1). За гарантиране на договорните си задължения, Изпълнителят представя не покъсно от подписване на договора гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от
стойността на договора без включен ДДС, представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП
(банкова или парична). Гаранцията за изпълнение обезпечава задълженията на Изпълнителя по
настоящия договор и служи като обезщетение за вредите, причинени на Възложителя от
частично или изцяло неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя.
(2). Паричната гаранция се внася по сметка на Възложителя и се освобождава тридесет
дни след изтичане срока на договора.
Чл.33. Банковата гаранция е със срок на валидност за срока на договора, освен ако
Възложителят е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение
от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с определеното в
него.
Чл.34. Разходите по превода на паричната гаранция или откриването на банковата
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гаранция са за сметка на Изпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка
на Възложителя.
XV. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ
Чл.35.(1). През времето, докато договорът е в сила, Изпълнителят се задължава да
поддържа архив за всички дейности, извършени по Договора.
(2).Възложителят, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация
или всякаква друга информация за извършените СМР и доставеното оборудване и обзавеждане,
като може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява
дейността на Изпълнителя.
(3). Изпълнителят няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и
институции извън Възложителя и посочените в договора във връзка с изпълнението на
задълженията си по него.
(4).Изпълнителят ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат
неблагоприятни последици за Възложителя.
(5). Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма
„Околна среда” 2007 – 2013, т.е. поне до 31 август 2020 г.;
- за период от 3 години след частичното приключване на ПРОЕКТА, съгласно чл. 88 от
Регламент 1083 / 2006 г.; този срок се удължава в случай на съдебни процедури – до разрешаване
на спора с влязъл в сила акт;
(6). Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с
договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително
писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито лицата, наети или ангажирани от
него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и
да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са
придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с
препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен
това, те не могат да използват в ущърб на Възложителя информация, която им е предоставена
или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на
договора проучвания и анализи.
(7). Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС,
на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба
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с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република
България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или
чрез проверки на мястото на изпълнението на ПРОЕКТА и да извършват пълен одит, ако е
нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви
други документи, имащи отношение към финансирането на ПРОЕКТА.
XVI. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ
Чл.36.(1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на
задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на
задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не
засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди
настъпването на форсмажорното събитие.
(2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи
повече от 90 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да
прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
(3). Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в 3-дневен срок след
установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства
(съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на
форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност.
Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който
форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.
Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила, Изпълнителят не може да се
позова на нея.
(4). В случаите на възпрепятстване на Изпълнителя поради форсмажорно събитие да
осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не
може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени
като последица от форсмажорно събитие.
(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите
на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните
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предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на
форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си
по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.
(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до
спирането му.
Чл.37.(1). Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е
всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния
контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му
невъзможно.
(2). Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на
неположена дължима грижа от страна по нас настоящия договор или при полагане на дължимата
грижа това събитие може да бъде преодоляно.
XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 38.(1). Действието на този договор се прекратява:
1.по взаимно съгласие на страните изразено писмено;
2.едностранно от Възложителя при виновно неизпълнение на задълженията от
Изпълнителя при условията на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите
3. с извършване и предаване на договорената работа;
(2). При прекратяване на договора по ал.1, т.2 Изпълнителят дължи връщане на
полученото авансово плащане съгласно чл.5, ал.1, т.1 от настоящия договор и неустойка в размер
на 20% от стойността на договора.
(3). Ако Изпълнителят прекрати по свое желание изпълнението на договора, то той
дължи на Възложителя връщане на полученото авансово плащане съгласно чл.5, ал.1, т.1 от
настоящия договор и неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
(4). Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на услугата, да се
откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи.
(5). Ако вследствие на едностранното прекратяването на договора по предходната алинея
Изпълнителят претърпи вреди, Възложителят е длъжен да го обезщети, но за не повече от
разликата между общата цена за услугата и заплатената по предходната алинея сума.
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Чл.39. Договорът се прекратява от Възложителя с писмено уведомление до
Изпълнителя, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, не е в
състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя
обезщетение за претърпените вреди от сключването.
Чл.40.(1). Възложителят има право да развали/прекрати договора, с отправянето на
писмено предизвестие до Изпълнителя с предупреждение, че след изтичането на допълнително
предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита договорът за развален в
случай на забава на Изпълнителя в изпълнението на междинните срокове в Графика за
изпълнение;
(2). Възложителят има право да развали/прекрати договора, с отправянето на писмено
предизвестие до Изпълнителя, без да предоставя на Изпълнителя допълнителен подходящ срок
за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:
1. ако е налице системно неизпълнение от страна на Изпълнителя.
2. ако е налице съществено неизпълнение от страна на Изпълнителя.
Чл.41. Изпълнителят има право да прекрати/развали договора, с предупреждение за
разваляне до Възложителя, само и единствено ако по причина на Възложителя, респективно по
причина, която може да се приеме за настъпила по изключителната вина и/или отговорност на
Възложителя, Изпълнителят бъде поставен в обективна невъзможност да изпълни или да
продължи да изпълнява договора. В този случай Изпълнителят може да претендира за вреди и
обезщетения по общия ред, съобразно действащото и приложимо законодателство.
ХVIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.42. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информацията, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл.43. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност
Чл.44. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло;
Чл.45. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси
неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните
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уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за
решаване пред компетентния съд.
Чл.46.(1). Адресите на страните по договора са:
Възложител:

Изпълнител: „НИКС-2002“ ЕООД

Дирекция „Национелен парк Рила“
адрес: гр.Благоевград,

Седалище: гр.Русе 7000, ул. „Неофит Бозвели“
№18, ет.партер

ул. Бистрица №12В
БУЛСТАТ: 101157692
тeл.: 073/880537
факс: 073/881023
e-mail: office@rilanationalpark.bg
IBAN: BG31 SOMB 9130 3337 0099 01
BIC: SOMBBGSF
банка: Общинска банка АД, клон Благоевград

ЕИК: 200051018
тел.: 0894/090599
факс: 082/835637
e-mail: Niks2002eood@abv.bg
IBAN: BG05BUIN95611000070807
BIC: BUINBGSF
банка: Алианц банк България гр.Русе

(2). Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да
уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други
подобни.
Чл.47. Всички изменения и допълнения на настоящия договор са действителни само ако са
съставени в писмен вид и са подписани от страните
Чл.48. Договорът влиза в сила от получаване на уведомително писмо.
Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра – три за
Възложителя и един за Изпълнителя.
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Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Техническо задание
2. Оферта на Изпълнителя, вкл. Техническо предложение;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………......

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
«НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА»:
________________
ИНЖ.ДИМИТЪР РУСКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………….
/подпис и печат/

___________________

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“АФПД”
_______________
НАДЯ МИТОВА
ЮРИСТ
------------------------АЛБИНА АНЕВА-ТОМОВА
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