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Обособена позиция № 1 "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на  

гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико Търново" от 
обществената поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински 
центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, 
Ракитово и Пещера” по 6 (шест) обособени позиции. 

 

ДОГОВОР  
№ КД-1-75/2016 

 
Днес, .......06.10....... 2016 г., в гр. София, между: 

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), със 
седалище: гр. София, ул. "Мусала" № 1, ЕИК 130362903, наричана по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, представлявана от Изпълнителния директор - инж. СВЕТОСЛАВ 
НАКОВ и ПОЛИНА ЗАШЕВА – Главен счетоводител, от една страна, 

и  

“СТРОИТЕЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Русе 7020, бул. 
“Липник”  № 5,  ЕИК 040314704, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, представлявано от 
РОСТИСЛАВ ЗЛАТАРСКИ и ГЕНЧО ГЕНЧЕВ - УПРАВИТЕЛИ, заедно и 
поотделно, от друга страна, чрез Росица Ганчева Цигуларова – търговски 
пълномощник, съгласно Търговско пълномощно с нотариална заверка на подписите, 
заверено от нотариус Албена Маркова, рег. № 433 на НК, нотариус в район РС - Русе,  

на основание § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
обществените поръчки, във връзка с чл. 41, ал. 1 от ЗОП (отм.) и в изпълнение на 
решение № РД-19-1/05.08.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър се сключи настоящия договор. 

 

І. ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Работата представлява онова, което по силата на договора Възложителят е 
възложил на Изпълнителя да извърши срещу уговорено в договора възнаграждение в 
съответствие с изискванията, определени в Техническата спецификация, представляваща 
неразделна част от този договор. 

Офертата на Изпълнителя представлява съвкупността от документи, които  
Изпълнителят представя по предвидения в ЗОП ред за участие в откритата от  
Възложителя процедура за възлагане на обществената поръчка и въз основа на които е 
определен за изпълнител. Офертата на Изпълнителя представлява неразделна част от този 
договор 

Материали са всичките данни и материали, използвани от Изпълнителя и 
включени при изпълнение на възложената работа.  

Обект е територията, определена като такава в документацията за изпълнение на 
работата по този договор. 

Техническата спецификация – в нея са определени параметрите и 
изискванията на Възложителя към изпълнението на възложената работа по този 
договор. 
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Дата на завършване на договора е датата на издаване на удостоверение за 
завършване на цялата работа.  

Удостоверение за завършване на цялата работа се издава от началника на 
съответната служба по геодезия, картография и кадастър за удостоверяване на 
окончателното завършване на възложената работата.  

Дефект представлява всяка част от възложената работата, която не е завършена 
(изпълнена) в съответствие с изискванията, определени в договора и Техническата 
спецификация. Дефект в изработената кадастрална карта и кадастрални регистри е 
налице в случаите, дефинирани от Възложителя в Указания за отстраняване на 
възникнали дефекти по влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, в 
срока за отстраняване на дефекти с № 10-81-30/11.11.2009г., одобрени от ИД на АГКК. 

Срокът за отстраняване на дефекти започва да тече от датата на влизане в сила 
на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.  

Етапът представлява завършена обособена част от изпълнението на цялата 
възложена работа от Изпълнителя. 

Компенсационни събития са тези, които са основание за промяна на сроковете за 
изпълнение на договора и са определени както следва: 

 Възложителят не предоставя необходимите материали към датата на започване 
работата, както е обявено в договора.  

 Възложителят нарежда забавяне на своевременното изработване на обекта.  
 Други форсмажорни обстоятелства, независещи от волята на страните по договора, 

които водят до невъзможност за изпълнение на договора, обявени са от Изпълнителя и са 
приети от Възложителя. 

 Изпълнителят няма право да се позовава на посочените извънредни и форсмажорни 
обстоятелства и да получава компенсация, когато е пропуснал своевременно да уведоми 
Възложителя  за възникването им.   
 
 
ІІ. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава срещу 
уговорено в този договор възнаграждение, да извърши работата по Обособена позиция 
№ 1 "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на  
гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, 
община Сухиндол, област Велико Търново" от обществената поръчка с предмет: 
„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински 
центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени 
места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера” по 6 (шест) обособени 
позиции. 

(2) Изпълнителят приема да извърши възложената работа по този договор и да 
предостави на Възложителя резултатите от нея, като спазва всички изисквания, 
определени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от 
настоящия договор. 
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Чл. 2. Изпълнителят се задължава да изпълни възложената работата по чл.1 на 
етапи, описани в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от 
договора. 

  Чл. 3. (1) Срокът за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри 
на землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно 
градище, община Сухиндол, област Велико Търново е 7 месеца и включва 
необходимото време за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, 
считано от датата на сключване на договора до момента на предаването им за приемане 
по реда на чл. 45 ЗКИР, както и времето за отразяване на приетите възражения по чл. 
48, ал. 1 ЗКИР,  като срока за корекции след възражения е 20 (двадесет) дни. Сроковете 
за провеждане на комисиите за приемане на КККР, за обявяване, процедиране и 
разглеждане на възраженията по чл. 45, 46 и 47 ЗКИР не се включват в срока на 
изпълнителя и са отговорност на АГКК; 

(2) Срокът на договора е до изтичане на срока за отстраняване на дефекти.  

(3) Изпълнителят е длъжен да предава изработеното съгласно сроковете, 
посочени в офертата.  

Чл. 4. (1) При възникване на компенсационно събитие Изпълнителят може да 
иска изменение на определените в офертата срокове, но не по-късно от 10 дни преди 
изтичането им, без да променя крайния срок по договора. 

(2) При хипотезата на ал. 1 страните договарят промяна на срока на договора, 
като отчитат характера на компенсационните събития. 

 

ІІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 5. (1) Общата цена за качествено и цялостно изпълнение на предмета на 

договора е в размер на 127 777,00 (сто двадесет и седем хиляди седемстотин седемдесет 
и седем) лева без ДДС, съответно 153 332,40 (сто петдесет и три хиляди триста 
тридесет и два лева и 40 ст.) лева с ДДС.     

 (2) Общата договорена цена се изплаща на Изпълнителя на части за изработване 
на съответния етап, описан в Техническата спецификация, както следва: 

1. При изпълнение на Етап 1. Създаване на ГММП за урбанизираните територии и 
всички застроени територии в землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река,  
с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област 
Велико Търново – 10% от стойността по ал. 1, след подписване на протокол; 

2. При изпълнение на Етап 2. Създаване на РГО на урбанизираните територии и 
всички застроени територии в землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река,  
с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област 
Велико Търново – 10% от стойността по ал. 1, след подписване на протокол; 

3. При изпълнение на Етап 3. Изработване на КККР на урбанизираните територии 
и всички застроени територии в землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. 
Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област 
Велико Търново – 15% от стойността по ал. 1, след подписване на протокол; 



 4 
Обособена позиция № 1 "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на  

гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико Търново" от 
обществената поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински 
центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, 
Ракитово и Пещера” по 6 (шест) обособени позиции. 

 

4. При изпълнение на Етап 4. Изработване на карта на контактната зона и списък 
на засегнатите имоти за землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско 
Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико 
Търново – 5% от стойността по ал. 1, след подписване на протокол; 

5. При изпълнение на Етап 5. Създаване и изчертаване на интегриран цифров 
модел на КККР на землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско 
Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико 
Търново – 25% от стойността по ал. 1, след подписване на протокол; 

6. При изпълнение на Етап 6. Отразяване на възраженията и настъпилите промени 
в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река, 
с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област 
Велико Търново – 30% от стойността по ал. 1, след подписване на Приемателен 
протокол и издаване на удостоверение за завършване на цялата работа по реда 
на Наредба № 19 от 28.12.2001г. за контрол и приемане на кадастралната карта и 
кадастралните регистри; 

7. При изпълнение на Етап 7. Отстраняване на дефекти по КККР на землищата на 
гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, 
община Сухиндол, област Велико Търново – 5% от стойността по ал. 1, след 
протокол, издаден от началника на съответната СГКК и изтичане на срок от 1 
/една/ година от влизането в сила на Заповедта на Изпълнителния директор на 
АГКК за одобряване на КККР за съответните землища. 

 (3) По искане на Изпълнителя, отправено през периода на действие на договора, 
Възложителят може да извърши авансово плащане за сума в общ размер на не повече 
от 20% от стойността на неизпълнената част от договора. Възложителят уведомява 
Изпълнителя за възможността да предостави авансово плащане и същото се изплаща в 
срок до двадесет работни дни, считано от представените фактура и обезпечение в 
размер на авансово дължимата сума, в полза на АГКК.  

(4) Приемливи за Възложителя форми на обезпечение по ал. 3 са: безусловна и 
неотменима банкова гаранция, или сума по депозитната на АГКК банкова сметка, която 
се освобождава срещу изпълнена Работа.  

(5) Авансовото плащане, ако такова е получено от Изпълнителя, се прихваща за 
сметка на сумата, дължима по ал. 2, т. 6 по-горе. 

(6) Възложителят изплаща дължимите суми  в срок до 20 работни дни от датата 
на  подписване на протоколи за приета работа и представяне на платежни документи 
(фактура) от Изпълнителя. 

(7) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на Изпълнителя: 
 
при банка: ............... 

BIC: ....................... 

IBAN: ..................................... 

 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща задълженията си по договора с осигурените за 
2016 г. средства. 
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(9) Задължения за плащане, които не могат да бъдат изплатени през 2016 г. при 
условията на ал.1 се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при финансова възможност през 
следващата година. В този случай времето от възникването на задължението до 
неговото изплащане не се счита за забава. 

(10) Обезпечението по авансовото плащане се възстановява в срок до двадесет 
работни дни след приемане на Работата по Етап 6 на Техническата спецификация и по 
искане на изпълнителя. 

(11) Възложителят извършва плащане за етап, след представяне и на 
доказателства за спазване изискванията на чл. 45б от ЗОП. /неприложимо/ 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. Възложителят има право: 

 1. да изисква от Изпълнителя да изпълни възложената работа професионално и 
качествено, в сроковете, определени в офертата. 

 2. да извършва проверка по всяко време относно качеството и хода на 
изпълнение на съответните етапи от предмета на договора, без да създава затруднения 
на Изпълнителя. 

 3. да поиска замяна на експерт, когато същият не изпълнява добросъвестно 
задълженията си, така, както те са определени в офертата на Изпълнителя. В този 
случай Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя като посочи 
допуснатите нарушения от този експерт. В случай, че Изпълнителят не замени 
своевременно този експерт и не определи нов експерт да изпълнява неговите функции, 
Възложителят може да поиска от Изпълнителя да назначи временен експерт или да 
предприеме други мерки, за да компенсира отсъствието на основния експерт. 

4. да получи от Изпълнителя всички материали, изготвени от Изпълнителя в 
изпълнение на настоящия договор. 

5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители /неприложимо/. 

Чл. 7. (1) Възложителят се задължава:   

1. да осигурява необходимите условия за изпълнение на настоящия договор и да 
оказва своевременно съдействие на Изпълнителя, когато конкретните обстоятелства го 
изискват като получаване на изходната информация, необходима за изпълнение на 
договора и други; 

  2. да информира Изпълнителя за всеки възникнал проблем, свързан с 
изпълнението на договора. 

3. да приема изпълнената работа в изпълнение на договора като спазва 
процедурата и сроковете, определени с Наредба № 19 от 28.12.2001г. за контрол и 
приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;  

   4. при добросъвестно и професионално изпълнение на възложената работа по 
този договор да заплати на Изпълнителя уговорената цена при условията и в сроковете, 
определени в договора; 
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(2) Възложителят не носи отговорност за допуснати нарушения на действащите 
нормативни актове от Изпълнителя при изпълнението на договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 8. Изпълнителят има право: 

 1. да получи необходимо съдействие от Възложителя за качественото и в срок 
изпълнение на всички етапи и дейности, включени в предмета на договора; 

2.  да получи изходната информация, необходима за изпълнение на договора; 

  3. да бъде информиран своевременно от Възложителя за всички проблеми, които 
са свързани и/или могат да повлият върху изпълнението на предмета на договора; 

  4. при настъпване на компенсационно събитие да иска промяна на сроковете по 
договора; 

  5. да получи уговореното възнаграждение в срока и при условията на този 
договор. 

Чл. 9.  Изпълнителят се задължава: 

1. да изпълни възложената работа професионално и качествено в съответствие с 
условията, които е посочил в своята оферта, въз основа на която е определен за 
изпълнител на този договор; 

2. да изпълни възложената работа в съответствие с действащите нормативни 
актове и изискванията на Възложителя за съответния етап и в срока, определен в 
документацията за участие; 

  3. да изпълни възложената работа с грижата на добър стопанин като спазва 
принципите за ефективност, прозрачност и качество и в съответствие с най-добрите 
практики в  съответната област; 

  4.  да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за 
пълното и точно изпълнение на предмета на договора; 

 5. да осигури участието на посочените в офертата технически експерти 
(правоспособни лица по смисъла на чл.17 от ЗКИР)  за целия срок на договора; 

 6. да поиска предварителното съгласие на Възложителя за промяна на експерт 
само при наличие на обективни причини като болест, смърт или напускане на експерта. 
В този случай, Изпълнителят е длъжен да определи друг експерт, притежаващ 
квалификация и професионален опит, равностойни на тези на основния експерт. Преди 
да започне работа по настоящия договор новият експерт следва да бъде одобрен от 
Възложителя. Всички допълнителни разходи, свързани със смяната на експерти, 
включително разходите за назначаване на временен експерт до одобряването на новия 
експерт, са за сметка на Изпълнителя; 

  7. да предоставя на Възложителя текуща информация за хода на изпълнение на 
договора, както и да осигурява възможност за осъществяване на контрол относно 
изпълнението и качеството на съответния етап; 
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8. да предаде на Възложителя веднага след приемането на възложената работа 
всички графически, писмени и на електронни носители материали и данни, свързани с 
нея; 

9. да опазва и съхранява изходната документация, предоставена от Възложителя, 
до окончателното предаване на изготвените материали в изпълнение на този договор; 

10.  да ползва материалите, предоставени му от Възложителя, само за целите на 
този договор, както и да вземе необходимите административни, технически и 
договорни мерки, за да не се използват тези материали от трети лица, които не са 
служители или подизпълнители на Изпълнителя без съгласието на Възложителя;  

11. да върне всички материали, предоставени му от Възложителя, включително 
да унищожи всички техни копия, записани на носител, който не може да се предаде на 
Възложителя; 

12. след изтичането на срока на договора Изпълнителят  унищожава всички 
съхранявани от него копия на изходните материали и данни, предоставени му от 
Възложителя, както и създадени в изпълнение на този договор и подписва декларация, 
че не притежава никакви копия от тази информацията.  

13. да предприеме всички необходими административни, технически и 
договорни мерки за защита на изходните материали и данни, предоставени му от 
Възложителя, както и на създадените в изпълнение на този договор, от неправомерното 
им използване; 

14. да опазва служебната тайна на Възложителя, която му е станала известна във 
връзка с осъществяване на възложената му дейност; 

15. да осигурява защита на личните данни, станали му известни във връзка с 
осъществяване предмета на настоящия договор; 

16. да се застрахова за срока на изпълнение на този договор за вредите, които 
могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както 
и на задълженията на негови служители; 

17. при изпълнение на част от дейностите от подизпълнител/и да представи на 
Възложителя оригинален екземпляр от договора/договорите с 
подизпълнителя/подизпълнителите /неприложимо/; 

18. при приемане на изпълнението да уведоми и по възможност да осигури 
присъствието на представител на подизпълнителя/подизпълнителите /неприложимо/. 

 

VІ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА 
Чл. 10. (1) Предаването и приемането на материалите, изготвени в изпълнение 

на този договор, се отразява в протокол за предаване на материали и се подписва от 
упълномощени представители на двете страни. 

(2) Изпълнението на възложената работа се приема от специално назначена за 
целта комисия с Приемателен протокол, като техническите дейности за създадените 
КККР се приемат по реда на Наредба № 19 от 28.12.2001г. за контрол и приемане на 
кадастралната карта и кадастралните регистри. 
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(3) Материалите, изготвени при изпълнението на възложената работата за всеки 
етап, се предават в сроковете, определени в офертата, и се приемат с подписването на 
Приемателен протокол от упълномощени представители на страните по договора.  

(4) Възложителят проверява качеството на предадените материали и преценява 
дали отговарят на Техническата спецификация и действащото законодателство като: 

а/ когато приеме изпълнението на възложената работа - Възложителят изплаща 
пълния размер на договорената цена за сътветния етап; 

б/ когато приеме изпълнението на възложената работата със забележки - 
Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за констатираните недостатъци и 
определя срок за отстраняването им, който не може да надхвърля 10 (десет) календарни 
дни. Изпълнителят е длъжен в този срок да отстрани всички установени несъответствия 
в предадените материали. Ако Изпълнителят не отстрани недостатъците в определения 
срок, той изпада в забава и носи отговорност по реда на Раздел VІІІ от този  договор за 
дните, надхвърлящи определения за корекции срок;  

в/ когато не приеме изпълнението на възложената работа, поради констатирани 
съществени недостатъци - Възложителят връща предадените материали за преработка и 
определя срок, който не може да надхвърля 10 (десет) календарни дни. Изпълнителят е 
длъжен в този срок да преработи изцяло предадените материали в съответствие с 
указанията на Възложителя. Ако Изпълнителят не преработи изцяло предадените 
материали и не отстрани констатираните съществени недостатъци в определения срок, 
той изпада в забава и носи отговорност по реда на Раздел VІІІ от този договор за дните 
надхвърлящи определения за корекции срок.  

(5) При окончателно изпълнение етапите на договора началника на съответната 
СГКК издава Удостоверение за завършване на цялата работа. 

 
VІІ. ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 11. (1) При подписване на настоящия договор Изпълнителят предоставя на 
Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер 5 % (пет на сто) от 
уговорената цена в чл. 5, ал. 1, която обхваща и срока на отговорност за дефекти. 
Изпълнителят може по свой избор да представи парична сума по сметка на АГКК или 
безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора със срок на 
валидност до 30 дни след изтичане срока за отстраняване на дефекти.   

(2) Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя като компенсация за 
щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията по 
договора от страна на Изпълнителя. Усвояването на гаранцията не погасява правото на 
Възложителя да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(3) По искане на Изпълнителя гаранцията за изпълнение в размер на до два 
процента от стойността на договора по чл. 5, ал. 1, може да бъде възстановена 
поетапно, при изпълнение на Етап 6. Отразяване на възраженията и настъпилите 
промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на землищата. Частичното 
освобождаване на гаранцията се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането. 

(4) Гаранцията за изпълнение се възстановява окончателно при изпълнение на 
Етап 7 – Отстраняване на дефекти по КККР на землищата. Освобождаване на 
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гаранцията се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането и след протокол, 
издаден от съответната СГКК за изпълнението на етапа.  

 (5) В случай, че в процеса на изпълнение на Договора се окаже, че срокът на 
валидност на банковата гаранция за изпълнение не покрива целия период по Раздел ІІ, в 
рамките на до десет работни дни преди изтичане на валидността й Изпълнителят се 
задължава да удължи срока на валидност на вече издадената гаранция. В случай, че 
Изпълнителят не удължи срока Възложителят има право да инкасира в своя полза 
сумата по гаранцията за изпълнение, съответно на гаранцията за срока за отстраняване 
на дефекти. 

(6) Разходите по възстановяване на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 12. (1) Възложителят има право да задържи /усвои гаранцията за изпълнение 
на договора, в размер съответстващ на дължимото плащане, в случаите на забава при 
предаване на възложената работа за етап или в срок за отстраняване на недостатъците 
(дефектите) над 20 (двадесет) дни, или 60 (шестдесет) дни за целия период на 
изработването на възложената работа по договора. 

(2) При промяна на сроковете в офертата или в случаите на забавено изпълнение 
на договора, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение в 
съответствие с удължения срок на договора. 

(3) Възложителят има право да задържи/усвои гаранцията за изпълнение на 
договора и при установено лошо изпълнение на договора, както и при прилагането на 
санкциите, предивдени в Раздел VІІІ от този  договор.  

(4) При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя 
Възложителят задържа/усвоява цялата гаранция за изпълнение, независимо от 
понесените от Изпълнителя до този момент санкции. 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 
Чл. 13. (1) За забавено изпълнение на възложената работа по този договор се 

считат случаите, когато Изпълнителят: 

- не предаде в срок възложените за изпълнение работи; 

- не предаде в определения от Възложителя срок изработените материали и 
данни, когато те са му върнати за отстраняване на забележки и/или констатирани 
недостатъци. 

(2) В случай на забава на изпълнението на възложената работа по договора  
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойки в следните размери: 

 0.5 % от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден за 
първите 10 (десет) дни закъснение;  

 1 % от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден след 
десетия, но не повече от 30% (тридесет на сто) от стойността му. 

(3) За неспазване на предвидения срок в 48, ал. 2 от ЗКИР се дължи неустойка в 
размер на 1 % от стойността на дължимото плащане за всеки просрочен ден. 
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(4) За неизпълнение на задълженията по чл. 9, т. 8  - т. 13 и т. 17 от договора, 
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на този договор за всяко 
установено нарушение. 

(5) Изпълнителят заплаща дължимите неустойки, като внася сума по сметка на 
АГКК, в срок до тридесет дни от получаване на уведомление с начисления размер на 
неустойките. 

(6) В случай на забавено изпълнение на възложената работа с повече от 60 
(шестдесет) дни, Възложителят може да прекрати този договор незабавно с писмено 
уведомление, без да дава срок на предизвестие. При прекратяването на договора 
Възложителя задържа/усвоява гаранцията за изпълнение. 

   (7) Възложителят има право да прихване дължимата неустойка от гаранцията за 
изпълнение или от следващото дължимо плащане по договора като уведоми писмено 
Изпълнителя за извършването на прихващане.  

Чл. 14. При прекратяване на договора по вина на Възложителя, последният дължи 
на Изпълнителя и заплащане на стойността на извършените до датата на 
прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен 
протокол за извършените неизплатени дейности. 

Чл. 15. Плащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 
неустойката по общия исков ред. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 

а) с изпълнение на договора; 

 б) по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма; 

  в) при виновно неизпълнение на задълженията по договора - с едномесечно 
писмено предизвестие, изпратено от изправната до неизправната страна; 

г) в случаите на чл. 13, ал. 6 от настоящия договор. 

Чл. 17. (1) Възложителят има право да прекрати настоящия договор с 
едноседмично писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай той 
дължи на Изпълнителя обезщетение за вредите, възникнали от подписването на 
договора. 

(2) При предсрочно прекратяване на договора Възложителят е длъжен да заплати 
на Изпълнителя реално извършените и приети по установения ред дейности, включени 
в предмета на договора. 

 

Х. ДРУГИ КЛАУЗИ 
Чл. 18. (1) Всички данни и материали, създадени в резултат на изпълнение на 

договора в графичен, писмен и в цифров вид, са собственост на Възложителя. 
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(2) Изпълнителят няма право да разпространява, да използва за други цели и да 
извършва услуги на трети лица, ползвайки както получената изходна информация, така 
и създадените в резултат на договора данни и материали. 

(3) Правата на интелектуална собственост върху изработените кадастрална карта 
и кадастрални регистри и специализирани карти и регистри по настоящия договор 
принадлежат на Възложителя. 

Чл. 19. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 
разпространява информацията, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 

Чл. 20. Изпълнителят няма право да преотстъпва правата си на трети лица като 
възлага изработването на част от възложената работа на друг изпълнител, освен в 
случаите на участие на подизпълнител/и. 

Чл. 21. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 
следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията се получават на следните адреси: 

1. За Възложителя : гр. София, 1618, кв.”Павлово”, ул.”Мусала” № 1, факс 
02/9555333;  

2. За Изпълнителя: гр. Русе 7020, бул. „Липник” № 5, email: 
geo.stroitel@gmail.com, тел. 082/82 60 65, факс 082/82 60 61.  

3. За подизпълнителя: ...................................... гр. ......................................., e-
mail...................., тел............., факс ........................  /неприложимо/. 

(2) При промяна на данните, посочени в предходните алинеи, всяка от страните 
е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. При 
неуведомяване изпратените съобщения се считат за редовно получени. 

Чл. 22. (1) Срокът за отстраняване на дефекти по настоящия договор е 1 (една)  
година, считано от датата на влизане в сила на Заповедта на Изпълнителния директор на 
АГКК за одобряване на КККР за съответните землища. 

(2) Изпълнителят отстранява дефекта, за който е уведомен в срока, определен от 
Възложителя.  

(3) В случай, че Изпълнителят не отстрани дефекта в определения срок, 
Възложителят определя разходите за отстраняване, които се заплащат от Изпълнителя 
или се усвояват от гаранцията за изпълнение по реда на чл. 12. 

Чл. 23. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на 
договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават в дух на добра воля с 
двустранни писмени споразумения. 

Чл. 24. Страните по настоящия договор ще решават всички спорове, възникнали 
при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото 
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие с 
писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване 
пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

 

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
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Чл. 25.  Преди подписване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи на 
Възложителя: 

1. гаранция за изпълнение на договора; 

2. документите, издадени от компетентните органи, удостоверяващи липса на 
обстоятелства по чл. 47, ал. 10 и чл. 48 от ЗОП; 

3. копие от застраховка по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР. 

Чл. 26.  Клаузите на този договор не могат да се изменя, освен в случаите, 
предиведни в чл. 43 от ЗОП. 

  Чл. 27. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Чл. 28. Неразделна част от този договор са Техническата спецификация и 
документацията за участие, както и офертата на Изпълнителя в едно с всички 
приложения към нея, въз основа на която е определен за изпълнител на настоящата 
обществена поръчка, а именно: Техническо предложение и Ценова оферта на 
Изпълнителя.  

Чл. 29. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се 
разглеждат като взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между 
тях, посочените документите ще се прилагат в следната последователност в зависимост 
от своя приоритет, както следва: 

 - Договор; 

 - Оферта (с всички приложенията към нея); 

 - Техническа спецификация и документация за участие; 

 - Всички други документи, представляващи част от договора. 

 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,      
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 
......................(П).......................  
/заличени данни, съгласно ЗЗЛД/  
   

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                  
ИНЖ. СВЕТОСЛАВ НАКОВ                                 
              чрез 
     
 

                              „СТРОИТЕЛ” ООД 
      

           ......................(П)....................... 
               /заличени данни, съгласно ЗЗЛД/ 

 
 
        ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК 
        РОСИЦА ЦИГУЛАРОВА 
 

ПОЛИНА ЗАШЕВА 
Главен счетоводител 
......................(П).......................  
/заличени данни, съгласно ЗЗЛД/ 

 

 


