
                           ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР 

№ ............ /......................2016 год. 

 

 

Днес, ………………..... г., в гр. Кубрат, между: 

 

ОБЩИНА КУБРАТ със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат - 7300, ул. 

„Княз Борис I” № 1, ЕИК 000505846, представлявана от инж.Бюрхан Исмаилов – кмет на 

Община Кубрат и Йонка Петрова – главен счетоводител, наричана за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
 

и  
 

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на  управление: гр. 

……………, ул. „……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от 

…………………………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано 

за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 

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

услуга с предмет: «Възстановяване на замърсени  общински терени на територията на 

населените места в Община Кубрат» при условията на настоящия договор и в 

съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и Ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. 

(2). В обхвата на настоящия договор са включени следните дейности: 

1. Прибутване, изриване  и уплътняване на отпадъци с верижна техника. 

2. Запръстяване със земни маси. 

  

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.2. (1) Договорът е със срок на действие: до изпълнение на общия обем работа, 

възникнала за Възложителя в рамките на прогнозната стойност на поръчката от 40 000лв. 

/тридесет и два хиляди лева/ без ДДС. 

(2) Конкретният срок за изпълнение на всеки обект се определя от възложителя, но 

не може да бъде по-кратък от  /пет/ работни дни. 

 

ІІІ. ЦЕНИ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ПЛАЩАНЕ.  

 

Чл.3. (1). Общата стойност на договора е до 40 000 лева (тридесет и два хиляди 

лева) без ДДС. 

(2). Подлежащи на разплащане са реалните обеми изпълнена работа, отчетена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база предложената от него единична 

цена, както следва: 

- ……………………лв. за 1 (един) работен час.  



 

Чл.4. (1). Заплащането се извършва на база на протокол за приета работа и издадена 

фактура в срок до 5 /пет/ работни дни. 

(2). Банковата сметка на Изпълнителят, по която ще се привеждат дължимите суми 

за фактически извършената работа е: 

Банка …………. 

BIC …………… 

IBAN …………. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни възложената услуга качествено и в срок, съгласно предложенията от 

офертата.  

2. Да спазва технологичните правила за пробутване и запръстяване на терените; 

3. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд по време на изпълнение 

на предмета на договора.  

4. Да предприема необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на 

последиците от тях.  

Чл.6. Изпълнителят има право: 

1. Да организира самостоятелно режима на работата си във връзка с 

изпълнението на настоящия договор при спазване на изискванията на 

Възложителя, посочени в настоящия договор. 

2. Да иска от Възложителя оказване на необходимото съдействие за 

изпълнение на настоящия договор. 

3. Да получи възнаграждение за фактически извършената работа при условията 

и сроковете, посочени в настоящия договор. 

 

Чл.7 (1). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си, че ще използва 

подизпълнител, в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с обявения подизпълнител; 

2.  представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора за 

подизпълнение; 

3. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че не са нарушени забраните от 

ЗОП.  

(2) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

отговорността му за изпълнение на договора. В случай, че е заявено ползване на 

подизпълнители, изпълнението на договора не започва преди да бъде представен сключен 

договор за подизпълнение.   

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1). Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение предмета на 

настоящия договор. 

(2). Да дава писмени предписания за отстраняване на допуснатите отклонения във 

връзка с изпълнението на настоящия договор, които са задължителни за Изпълнителя  и се 

отстраняват за негова сметка. 

(4). Да заплати извършената работа от Изпълнителя при условията и в сроковете 

регламентирани в настоящия договор. 



Чл.9.  Възложителят има право: 

(1). Да упражнява контрол по изпълнение на задълженията на Изпълнителя чрез 

свои упълномощени лица, като при констатирани отклонения може да налага и санкции 

при  

(3). Да не възлага всички услуги посочени в настоящия договор в пълният им 

обхват. 

 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за добро изпълнение в размер 1 % (един процент) 

от прогнозната стойност на договора.  

(2) Гаранцията за добро изпълнение може да бъде представена по избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от допустимите според закона форми – паричен депозит, банкова 

гаранция или застраховка за.  

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция, същата следва да е 

неотменима, безусловна и да е валидна за срок до 60 дни след периода за изпълнение на 

дейностите от настоящия договор. 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция в срок от 20 

(двадесет) календарни дни от датата на приключване на изпълнението на договора. 

(2) При изпълнение на обособена част от предмета на договора, за което е изършено 

съответно разплащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да отправи искане за освобождаване на 

съответна част от внесената/учредена гаранция за добро изпълнение. 

 

 VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. В случаите на констатирани нарушения по изпълнението  на този договор от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съставя протокол за нарушението и 

определя технологично достатъчен срок за отстраняването му. 

Чл.13. При неизпълнение на поетите с този договор задължения, по причина, за 

която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и след прилагане на описаното в чл. 10 от договора, за 

всеки конкретен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи парична санкция, 

пропорционална на тежестта на констатираното нарушение. 

Чл.14. При констатирани нарушения или пропуски при изпълнение на 

задълженията  в чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа неустойка в размер на 10% от 

съответното възнаграждение. 

  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.15.  Настоящият договор се прекратява след изпълнение на възлаганите услуги в 

пълен обем или по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.  

Чл.16.  Настоящият договор се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 

случай на обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ликвидация или несъстоятелност по реда на 

Търговския закон. 

Чл.17. Настоящият договор се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

пълно спиране на изпълнението на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по причина, за 

която той отговаря. 

Чл.18. В случай на едностранно прекратяване на договора по реда на чл.14 и чл. 15 

включително, виновната страна дължи неустойка в размер 1,5% от общата цена по 

поръчката.  



Чл.19. Възложителят има право да прекрати настоящия договор с петдневно 

предизвестие при системно неизпълнение и/или частично изпълнение на задълженията на 

Изпълнителя. По смисъла на настоящия договор „системно неизпълнение и/или частично 

изпълнение на задълженията на Изпълнителя“ са случаите в които е налице неизпълнение 

и/или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя по чл. 6 от настоящия 

договор при констатирана забава за изпълнение с повече от 3 /три/ работни дни от 

изтичане на срока, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.20.  Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, 

адресирано до страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му 

и се извършва в писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, по факс, изпраща се 

с препоръчана поща или куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен 

по-горе или на друг адрес, предоставен писмено от едната страна на другата. Всички тези 

уведомления и съобщения се считат за връчени на датата на получаването им от адресата.  

Чл. 21. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали по 

време на неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на 

споразумение – по съдебен ред.  

Чл. 22. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки и останалите действуващи към момента на сключване 

и изпълнение на договора норми на търговското и гражданското законодателство на 

Република България. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – 

един екземпляр за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два екземпляра за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката 

2. Ценовата оферта на Изпълнителя. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,           ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

……………………………………….. 

ИНЖ. БЮРХАН ИСМАИЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ                                                                                 

 

ЙОНКА ПЕТРОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА 

ОБЩИНА КУБРАТ 


