
 

Приложение № 9 

(Образец) 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка  

с предмет „Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на услугата: 

„Извозване на смет” във ВФ 28000 – Граф Игнатиево в съответствие с Вашите 

изисквания, без начисляване на ДДС на основание чл.163а, ал.2, от ЗДДС, както 

следва: 
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Общата цена за един месец за обособена позиция № __________, за всички 

обслужвания на всички контейнери и прилежащите към тях дейности, е 

_________________ лв. (___________________________ лева) без включен ДДС. 

Известно ни е, че на основание чл.163а, ал.2 от Закона за ДДС, извозването 

на смет е освободено от данък добавена стойност и такъв няма да се начислява 

при заплащането на услугата. 

Декларираме, че цените на услугата за един брой извозване и обслужване 

на един брой контейнер от съответния тип включва всички разходи на 

Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности по услугата 

(включително и за неговите подизпълнители) като Възложителят не дължи 

заплащането на каквито и да е други разноски. Уговорената цена включва всички 



 

преки и непреки разходи за изпълнение на Договора (чл. 7, ал. 4 и 5 от Проекта 

на договор за изпълнение на ОП (Приложение № 10 към документацията за 

участие). 

Известно ни е, че цената на услугата ще се формира след всеки месец, на 

основание броя на реално извършените извозвания на предоставените 

контейнери, при средно запълване на отделен съд за събиране на отпадъци около 

90% и допълнителните дейности, отразени в двустранен месечен протокол за 

изпълнение на услугата 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 

допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени. 

При несъответствие в цифровото и буквено изписване на цена, ще се приема 

предвид изписаното с думи.  

Предложените цени в настоящото ценово предложение няма да се 

променят за целия срок на изпълнение на поръчката и включват всички разходи 

по изпълнението ѝ. 

Изменение в цените се допуска при приемане на нормативен акт (Решение 

на Общинския съвет, на чиято територия се намира използваното депо за 

отпадъци) за изменение на таксата на депото, до размера, произтичащ като пряка 

и непосредствена последица от акта. 

 

Дата: ____________                 Управител на 

_____________________________ 

гр. ______________                                          

_____________________________ 
(име, фамилия, подпис и печат) 

 

Указания:  

1. Попълва се информацията единствено за обособената/ните позиция/и, за 

която/които се кандидатства. Ненужната информация от таблицата се изтрива; 

2. Когато се кандидатства за повече от една обособена позиция, информацията може 

да се представи в табличен вид, като крайното предложение за общата цена за един месец се 

изписва за всяка обособена позиция. 

3. Ценовите оферти ще се оценяват по критерий „най-ниска цена” на общите цени за 

един месец за обособената позиция поотделно – колона № 8 от таблицата. 

  



 

 

Приложение № 10 

(Проект) 

Д О Г О В О Р 

рег. № 400-______/___.___.2022 г. 

 

Днес, _____________ 2022 г., в гр. __________, между: 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ (военно 

формирование 22800 - София), гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал Тотлебен” 

№ 34, ЕИК129010189, представлявано от командира на военно формирование 

_______-_______, с адрес: ______________________________________________, 

упълномощен от командира на Военновъздушните сили със Заповед с рег. 

№ ФСД-____/__.__.20__г., наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

__________________________________________, със седалище и адрес на 

управление: ________________________________________, ЕИК _____________ 

и ДДС номер __________, представлявано от ______________________________, 

в качеството на _____________________________, съгласно __________________ 

(документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или 

лицата, представляващи изпълнителя), наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), утвърден  

Протокол рег. № 400-_____/ _______.2022 г. от работата на комисия от 

длъжностни лица, назначена със заповед с №                г. на командира на 

ВФ28000-Граф Игнатиево, за разглеждане и класиране офертите на участниците 

във възлагането на обществена поръчка за услуга с предмет: „Услуги по 

събиране и извозване на смет за военни формирования от състава на 

Военновъздушните сили”, обособена позиция № __- „услуги по събиране и 

извозване на смет за военно формирование _____________________, 

се сключи настоящият договор за следното: 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 



 

предоставя, срещу възнаграждение и при условията на настоящия договор, 

следните дейности: 

- предоставяне за ползване на съдове за събиране на битови отпадъци за 

срока на договора; 

- събиране на битови отпадъци (сметосъбиране) от военно формирование 

_______-______________; 

- транспортиране на битовите отпадъци (сметоизвозване) до оторизирани 

депа за съхранение и обработка на отпадъци; 

- поддържане в изправност, измиване и дезинфекциране на предоставените 

съдове за събиране на твърди битови отпадъци. 

(2) За изпълнение на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване на 

военно формирование _______-___________ за времето на действието на 

настоящия договор, ____ (______) броя контейнери тип „__________” (______ 

куб.м), и ____ (______) броя контейнери тип „__________” (______ куб.м), за 

осигуряване извозването на _____ кубически метра отпадъци, при необходимия 

брой извозвания. 

Чл.2. Събирането на съдовете за битови отпадъци и транспортирането 

(сметоизвозването) ще се извършва най-малко от ____ (_______) пъти месечно в 

договорени от двете страни дни.  

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в 

съответствие със Спецификация за необходимите видове и количества съдове за 

събиране на отпадъци, Технически изисквания за изпълнение на услугите, 

Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи 

Приложения № 2, 3, 4 и 5 към настоящия договор и представляващи неразделна 

част от него. 

Чл.4. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но не по-

късно от започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт на длъжностните лица, които ще 

извършват услугите, както и на представителите на подизпълнителите, посочени 

в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 

Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство. 



 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.5. (1) Договорът влиза в сила в деня на регистрирането му в 

деловодството на военно формирование _________.___________. 

(2) Срокът за изпълнение на услугите е до 31.07.2023г. 

(3) Конкретните дни за изпълнение на дейностите по събиране и извозване 

на отпадъци, се определят в график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи Графика на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) дни от датата на подписване на договора, след 

предварително съгласуване.  

Чл.6. Мястото на изпълнение на Договора е територията на военно 

формирование ________-_________. 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл.7. (1) Цената на услугата се определя за реалното ѝ изпълнение за 

изтекъл месец, на основата на броя реализирани извозвания на отделните типове 

съдове за събиране на смет, в лева, без начисляване на ДДС на основание 

чл.163а, ал.2 от Закона за ДДС. 

(2) Цената на услугата за един брой извозване и обслужване на един брой 

контейнер тип „_________”, е _________лв. (_____________). 

(3) Цената на услугата за един брой извозване и обслужване на един брой 

контейнер тип „___________”, е ____________ лв. (____________). 

(4) В цената/цените по ал.2 и 3 се включват всички разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предвидените дейности по услугата, 

(включително и за неговите подизпълнители – когато е приложимо), 

включително поддържането в изправност, измиването и дезинфекцирането на 

съдовете за събиране на битови отпадъци, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за 

изпълнение на Договора и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично 

уговорени в настоящия Договор и/или в съответствие с разпоредбите на чл.116 

от ЗОП. 

(6) При всяка промяна на таксата на депото за събиране и съхранение на 

отпадъците, цената по настоящия договор се променя с допълнително 



 

споразумение, след писмено уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на официален документ, удостоверяващ 

промяната. 

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за 

реалното изпълнение на дейностите по услугата, предмет на настоящия Договор, 

чрез периодични месечни плащания, в срок до 30 (тридесет) дни от получаване 

на документите по ал. 2 от настоящата клауза. 

(2) Всяко плащане по настоящия Договор се извършва въз основа на 

следните документи: 

1. двустранен протокол за приемане на Услугата за съответния месец - 

Приложение №1 към настоящия договор, подписан от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. фактура-оригинал за дължимата сума за извършената услуга през 

съответния месец, представена в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на 

месеца, за който се извършва плащането, с всички необходими атрибути; 

(3) Във фактурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не начислява ДДС, на основание 

чл.163а, ал.2, от Закона за ДДС. 

Чл.9. (1) Всички плащания по настоящия Договор се извършват от военно 

формирование ____-______ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ______________________ 

IBAN: ______________________ 

BIC:  ______________________. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени по ал.1, в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на 

промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 

срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.10. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от 

подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението 

на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за 

изпълнението на съответната част от Услугите за съответния месец, заедно с 

искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 



 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.11. 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 задължения на 

която и да е от Страните. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 

– 9 от договора; 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на услугата в случай, че с 

протокола по чл.8, ал.2, т.1 от договора се констатира, че е изпълнена точно; 

3. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по настоящия Договор, както и всички необходими 

документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение 

на Договора. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по настоящия 

Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и 

Приложенията; 

2. да предостави за ползване на военно формирование ______-_________, 

описаните в чл.7 от настоящия договор съдове за събиране на отпадъци в 

изправно състояние, за което се съставя двустранен протокол в деня на 

разполагането им на територията на военното формирование; 

3. да поддържа в изправност и за своя сметка предоставените за ползване 

специални съдове за събиране на отпадъци като в срок от 5 (пет) работни дни от 

констатиране на неизправност на съдовете за смет, извършва ремонт на 

неизправните съдове и при необходимост ги заменя с нови; 

4. при констатиране на неизправност на съдовете за отпадъци по вина на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отразено в двустранния протокол за приемане на услугата за 

съответния месец (Приложение № 1 към настоящия договор), възстановяването 

на съда е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като условията за това се договарят 

допълнително, извън условията на настоящия договор; 

5. да измива и дезинфекцира за своя сметка съдовете за събиране на 

битови отпадъци най-малко веднъж годишно (гарантирано през летния период), 



 

с цел предотвратяване появата на неприятна миризма и разпространение на 

зарази; 

6. да извършва собствен вътрешен контрол за качественото изпълнение 

на услугата от квалифициран и опитен персонал, както и да осигурява 

инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с отпадъци; 

7. да възстанови за своя сметка щетите, нанесени при небрежно или 

неточно изпълнение на услугите по договора; 

8. да извършва услугата само със свои служители (при липса на 

подизпълнители), имащи допуск до военно формирование ________-_________. 

В срок от 3 (три) дни преди началния срок на изпълнение на дейностите по 

договора, да предостави на командира на военното формирование списък с 

личните данни на своите служители и с регистрационните номера и марките на 

транспортните средства, които ще използва за извършване на услугата. 

Измененията в списъка се предоставят до 48 часа преди извършване на услугата; 

9. да извършва сметопочистване в радиус най-малко от 1 метър около 

съдовете при всяко сметоизвозване, както и при разпиляване на отпадъци при 

превозване на територията на формированието; 

10. при извършване на дейностите да не допуска разтоварване на 

отпадъците извън границите на депата за съхранение и третиране на отпадъци; 

11. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, 

възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за 

отстраняването им, като може да поиска указания или съдействие за 

отстраняването им; 

12. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел изпълнение на услугата качествено; 

13. да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители (при деклариране на такива), в срок от 5 (пет) дни от сключване 

на настоящия Договор. В срок до 5 (пет) дни от сключването на договор за 

подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл.66, ал. 2 и 11 ЗОП (клаузата ще бъде включена в 

случай, че изпълнителят ползва подизпълнител); 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788


 

14. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители извън 

посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, 

предвидени в ЗОП (ако е приложимо); 

15. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на 

настоящия Договор; 

16. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за 

изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

17. да поддържа стриктно деловодство, както и пълна и точна счетоводна 

и и друга отчетна документация за извършените услуги по договора съгласно 

изискванията на нормативната уредба; 

18. да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без протест всички неправомерно 

получени средства; 

19. да спазва сроковете по настоящия договор; 

20. да извършва всички услуги по настоящия договор при спазване на 

всички действащи разпоредби за събиране и транспортиране на отпадъците; 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество 

и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през 

целия срок на Договора, или да извършва проверки във всеки момент от 

изпълнението на договора, при необходимост и на мястото на изпълнение на 

Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да представя рекламации по изпълнението на услугата; 

4. да откаже приемане на съдовете за събиране на смет, когато не 

отговарят по вид и състояние на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да откаже по-нататъшното изпълнение на услугата на основание 

изчерпването на предвидените финансови средства, като отправи писмено 

предизвестие със срок от 15 (петнадесет) календарни дни. 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да използва предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдове според тяхното 

предназначение, както и да осигури правилна експлоатация на предоставените 



 

съдове; 

2. да не изхвърля в съдовете опасни и строителни отпадъци; 

3. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато 

отговаря на договореното, по реда и при условията на настоящия Договор; 

4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при 

условията, предвидени в настоящия Договор; 

5. да осигури безпрепятствен достъп на специализираната 

сметосъбираща техника и обслужващият я екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че 

е подадена информацията по чл.4 от настоящия договор; 

6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на 

настоящия Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред 

изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

7. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

8. да обработва предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ негови лични данни, 

на неговите представители и на наетия от него персонал във връзка с 

осигуряване на достъп до територията на военното формирование в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба. 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.16. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен месец 

се документира с протокол за приемане на услугата, който се подписва от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в два оригинални 

екземпляра – по един за всяка от Страните (Приложение № 1 към настоящия 

договор). 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на 

недостатъците, когато се установят несъответствия на изпълненото с 

уговореното или бъдат констатирани недостатъци при изпълнение на услугата, 

като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от 

договореното като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по подходящ начин. 

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 



 

Чл.18. При забава в изпълнението на задълженията по настоящия договор, 

констатирана от изправната страна, неизправната страна дължи на изправната 

неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) за всеки просрочен ден, но 

не повече от 10% (десет на сто) от стойността на просрочената част на 

задължението. 

Чл.19. При констатирано лошо или друго неточно или частично 

изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително 

възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е 

некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска 3% (три на сто) от 

стойността на неизпълнената част от договора и да го прекрати. 

Чл.20. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя 

от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) 

от стойността на неизпълнената част от договора. 

Чл.21. Плащането на неустойките, уговорени в настоящия Договор, не 

ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или 

обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно 

приложимото право. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.22. Настоящият Договор се прекратява: 

(1) с изтичане на срока на договора или до изчерпване на осигурения 

финансов лимит; 

(2) при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за 

което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в 

срок до 10 (десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи 

доказателства; 

(3) при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която 

съответното лице е установено; 

(4) при условията по чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 



 

(5) когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по 

несъстоятелност или ликвидация; 

(6) при обоснована необходимост от сключване на договор с общината, в 

района на която се намира военното формирование, и/или наличието на по-

изгодни условия за изпълнение на услугата чрез местната община. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки по изпълнението на договора. 

Чл.23. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от страните, 

изразено в писмена форма (по взаимно съгласие на страните), като насрещната 

страна е длъжна да се произнесе в 30 (тридесет) дневен срок от уведомяването за 

прекратяване на договора на това основание. 

Чл.24. (1) Всяка от Страните може да развали договора едностранно при 

системно неизпълнение (3 и повече пъти), както и при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с 

последиците съгласно чл.87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 

отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната 

страна и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не 

се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед 

на интереса на изправната Страна. 

(2) За целите на настоящия Договор, Страните ще считат за виновно 

неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните 

случаи: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в 

срок до 30 (тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 

10 (десет) дни без да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от 

Спецификацията за необходимите видове и количество съдове за събиране на 

отпадъци по обособени позиции и Техническото предложение. 

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 

от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от 

прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание 

чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.  



 

Чл.26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при 

прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол 

за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално 

дължимите плащания; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на 

Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими 

и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по 

установения ред Услуги. 

Чл.28. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по 

настоящия Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на 

непреодолима сила. За целите на настоящия договор, „непреодолима сила“ има 

значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон (като 

например земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, 

граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други 

подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински 

орган). 

(2) 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 5 (пет) дни от 

настъпване на непреодолимата сила. като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 

Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

(3) 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. 

(4) 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; 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са 

довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

(6) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, 

изходящ от компетентен държавен или общински орган. 

VIII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.29. Настоящият 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. 

Чл.30. При изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите 

подизпълнители, ако има такива) е длъжен да спазва 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 трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл.115 

от ЗОП. 

Чл.31. (1) Всяка от Страните по настоящия Договор се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата 

Страна, станала известна при или по повод изпълнението на Договора. 

(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 настоящия Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо 

която и да е от Страните; 



 

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 всяка от страните, всички 

нейни поделения, 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. 

Чл.32. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от настоящия Договор, без съгласието на другата 

Страна. Паричните вземания по Договора (и по договорите за подизпълнение – 

когато е приложимо) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 

приложимото право. 

Чл.33. В случай, че някоя от клаузите на настоящия Договор е 

недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. 

Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна 

норма, ако има такава. 

Чл.34. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с настоящия 

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 настоящия договор данните и лицата за контакт на 

Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

За военно формирование _______-_______ 

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: …………………. 



 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 

контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 

10 (десет) 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. 

(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.  

(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 в съответния регистър. 

Чл.35. Настоящият 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. 

Чл.36. Всички спорове, породени от настоящия 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. 

Чл.37. Настоящият Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от Страните. 

Чл.38. Към настоящия Договор се прилагат и са неразделна част от него 



 

следните приложения: 

Приложение № 1 – Протокол за приемане на услугата, 

Приложение № 2 – Спецификация за необходимите видове и 

количества съдове за събиране на отпадъци (ще бъде приложено при 

сключването на договор); 

Приложение № 3 -  Технически изисквания за изпълнение на услугите 

(ще бъде приложено при сключването на договор); 

Приложение № 4 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ще 

бъде приложено при сключването на договор); 

Приложение № 5 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ще бъде 

приложено при сключването на договор). 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

_____________________ _____________________ 

КОМАНДИР УПРАВИТЕЛ 

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ НА ……..……………………. 

…………-………………………….. 

_____________________ 

НАЧАЛНИК НА ............ „ФИНАНСИ” 

ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 

…………-………………………… 

_____________________ 

ЮРИСТ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 

…………-………………………… 

  



 

Приложение № 1 

(Образец) 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 

________ - ______________ 

_______ _______ _______ _________ 
звание, подпис, име, фамилия 
_____._____.202__ г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА 

„Извозване на смет на военно формирование ________-________ 

 

Днес, __.__.202_г., комисия, назначена със заповед № _________/_______г. 

на командира на военно формирование __________-__________, в състав: 

Председател: ______________________________ 

и членове:  1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

в присъствието на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договор № 

______/______г. – ___________________________________, на длъжност 

______________________________, 

се събра с цел приемане на изпълнението на услугата „Извозване на смет на 

военно формирование __________-__________ през месец ____________ 202_г. и 

 

КОНСТАТИРА: 

 

№ Дата на 

извършеното 

смето-

събиране 

Брой 

реално 

изпразнени 

контейнери 

Регистрационен 

номер на 

сметосъбиращия 

автомобил 

Представител на 

Изпълнителя 

Представител на 

възложителя 

Име и 

фамилия 

подпис Име и 

фамилия 

подпис 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 



 

1. Контейнерите за сметосъбиране са в ___________________ 

(състоянието на съдовете за смет). 

2. Описва се изпълнението на услугата (реално извършените дейности от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). 

Във връзка с гореизложеното, комисията прави следните 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

 

(Оценява се съответствието на извършените от фирмата дейности (по 

количествени и качествени показатели) със заложените в договора изисквания 

за изпълнение на услугата). 

На основание направените заключения, комисията 

 

ПРЕДЛАГА: 

 

1. Да се приеме изпълнената услуга през месец _______ 202__г. в пълен 

обем и да бъде изплатена договорената цена за месеца: _____ лв. 

(_______________ лева) без включен ДДС. или 

2. Да се приеме изпълнената услуга през месец _______ 202__г. с 

приспадане от цената на услугата на неустойка/и за: 

-   забава на изпълнението на услугата в размер на _____ лв. 

(_______________ лева) без включен ДДС. 

-   отклонение в качеството на изпълнение на услугата в размер на 

__________; 

Окончателната цена за изплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

____________________ за изпълнението на услугата „Извозване на смет” е в 

размер на _____ лв. (_______________ лева) без включен ДДС. или 

3. Да не се приеме услугата. 

 

КОМИСИЯ на в.ф. _______-_______  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Председател: ___________________ 

Членове:  1. ___________________ _________________________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

  



 

Отпечатано в 3 (три) екземпляра:  

1. Екземпляр № 1 - за в.ф. ___________-_________; 

2. Екземпляр № 2 - за Финансова служба на в.ф. _________-____________.   

3. Екземпляр № 3 - за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ _________________.   

 

ИЗГОТВИЛ/ОТПЕЧАТАЛ: 

 


