
 

 

                                    

 

П Р О Е К Т  н а  Д О Г О В О Р 

  

             Днес, .........2019 г. в гр. Мизия, между: 

     

ОБЩИНА МИЗИЯ, град Мизия 3330, ул. "Георги Димитров" № 25-27, ЕИК 

000193088,  представлявана от д-р Виолин Иванов Крушовенски - Кмет на Община 

Мизия и Венера Климентова Георгиева- гл. счетоводител, наричан по-нататък в 

Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и ………………………………, адрес: ……………….., ЕИК………., представлявано от 

………………….-………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се 

сключи този договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой 

риск срещу възнаграждение да изпълни услугата „ Изпълнение на мерки за аварийно 

възстановяване проводимостта на „Сухо дере” в границите на регулация на гр. 

Мизия” по приложена ориентировъчна количествено- стойностна сметка, съгласно 

техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  

неразделна част от настоящия договор.   

2.  Дейностите от настоящия договор ще бъдат изпълнявани при условия на 

отложено изпълнение, съгласно чл.114 от ЗОП.  Към датата на публикуване на 

обявлението за настоящата обществена поръчка финансирането не е осигурено. В 

случай, че се подпише договор за изпълнение на обществената поръчка, а 

финансирането не бъде осигурено, на основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може 

да поиска прекратяване на договора след изтичане на 3 месечен срок от неговото 

сключване.  В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане, 

обезщетение за вреди, неустойки и/или пропуснати ползи, както и други обезщетения 

от какъвто и да било характер или предмет. 

 

ІІ. СРОКОВЕ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Срокът на договора е ………….. календарни дни, съгласно техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и приключва с 

подписване на двустранен приемателно- предавателен протокол за приемане на обекта 

строежа. 

2. При неблагоприятни за работа условия, непозволяващи извършването на 

дейносите в коритото на реката, се съставят съответните актове и протоколи, съгласно 

Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителство.  

3. Общата цена за изпълнение на предмета на настоящия договор по т.1 от 

раздел Предмет на договора,  е до ………………. лв. (……….…..) без включен ДДС или 

…………… лв. (………………..) с включен ДДС, съгласно офертата на изпълнителя. 

4. Посочените единични цени за видовете дейности по приложената  

количествено-стойностна сметкa  (Приложение към ценовата оферта), няма да се 

променят за целия период на договора. 

5. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 



 

 - 30% от стойността на разхода- до 10 дни от откриване на строителната 

площадка и представяне на оригинална фактура, отговаряща на ЗСч.,ЗДДС и ППЗДДС; 

 - окончателно плащане за извършените дейности- до 10 дни след приключване 

изпълнението на дейностите, предмет на договора и след представяне на приемо- 

предавателен протокол, подписан от двете страни и  оригинална фактура, отговаряща 

на ЗСч., ЗДДС и ППЗДДС. 

 6. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати/ят 

изпълнението на договора преди ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е осъществил обем дейности 

съответстващ на размера на авансовото плащане, преведените в повече средства от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, подлежат на възстановяване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка, след установяване 

на размера съгласно подписан двустранен протокол. 

7. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 

дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички 

плащания за изпълнени дейности ще се правят срещу актуване и съответното 

протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на 

действително извършени работи. 

9. Извършените работи се приемат с подписването на приемателно- предавателен 

протокол от двете страни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална 

проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане 

работи, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. 

Приемането и предаването на изработеното ще се извършва от допълнително 

определени и упълномощени от двете страни по договора лица. 

10. Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички 

изпитвания (ако е приложимо), съгласно изискванията на нормативната уредба, 

приложими към дейностите по предмета на договора. 

11. Възложителят, ще заплати до 8 %  (осем на сто) непредвидени разходи за 

СМР
1
включени в ценовата оферта на изпълнителя, след доказване на необходимостта 

от тяхното изпълнение, предварително одобрение от Възложителя и съответните 

доказателствени документи за извършването им и след направено изменение на 

настоящия договор при условията на чл. 116 от ЗОП. 

12. Остойностяването на непредвидените разходи за работи, които не са 

предвидени в Количествено-стойностната сметка се извършва съгласно ценовите 

показатели посочени в Ценовото предложение на изпълнителя. 

13. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е оформен отделен Констативен протокол, утвърден от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

14. Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и 

количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната 

сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да 

започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от подробната КСС, част от 

работния проект, а количествата им се доказват с измерване на място и с подписан 

                                              
1
 Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с 

увеличаване на заложени количества работи и/или добавяне на нови количества или 
видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и 
одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат 
предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане 
на обекта в експлоатация.  



 

протокол (подробна ведомост) от изпълнител, проектант и упражняващ инвеститорски 

контрол, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.  

15. Дейностите включени в заменителните таблици ще се разплащат след 

приемане и актуване на всички останали дейности на строежа. 

16. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на 

договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора 

и в съответствие с чл. 116 от ЗОП. 

17. В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, 

Изпълнителят е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и 

същата може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на 

Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на 

подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 4, 5, 6 и 7 от ЗОП.  

18. Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на 

искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е 

длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към 

искането по заплащане Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

19. Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, 

когато искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

20. Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се 

налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва всички плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 

банков превод при условията на т.5 по- горе.  

 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

          1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 

(три) на сто от стойността на договора без ДДС, равна на …….. лв. (…………..). 

           2.  Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, 

внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се 

възстановява в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане 

на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа по договора с протокол. 

4. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на 

констатираните недостатъци.  

5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните 

относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за 

решаване пред съответния съд. 

6. В случай на представена банкова гаранция или застраховка от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, 

при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между 

страните. 



 

7. Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други 

плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за 

изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

ІV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

1. За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор 

за подизпълнение с подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която 

е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора 

не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата; 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

уславията на т.3 по- горе.   

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да заменя посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, освен ако са налице условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП;  

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на договора  и при наличие на 

договор за подизпълнение. 

7. Изпълнението на дейностите по договора от лице, с което Изпълнителят няма 

сключен договор за подизпълнение, се счита за неизпълнение на договора и е основание 

за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.1. във всеки момент от изпълнението на договора, самостоятелно или чрез 

възлагане на друго лице да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен 

технически инвеститорски контрол, без да създава пречки за оперативната работа на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на 

предмета на договора; 

1.3. да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

2.1. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята 

компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му 

предоставя своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета 

на договора, след предварително искане за това от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2.2. да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го 

представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора; 

2.3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, 

по реда и при условията на договора. 

2.4. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на 

интереси, както и да уведоми незабавно съответния орган относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.  

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението си в уговорените 

срокове, по реда и при условията на договора. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 



 

2.1. да изпълни качествено всички дейности по предмета на договора при 

спазване на всички технически и нормативни документи, в т.ч. по безопасни условия на 

труд; 

2.2. да определи упълномощен свой представител, който да има правата и 

задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия 

договор; 

2.3.  да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси; 

2.4. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание /съгласие 

за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки; 

2.5. при извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, 

Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по трасето на обекта и 

не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица; 

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, 

повреди и др. подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнение на 

договора; 

2.7. след изпълнение  предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава  обекта 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистен, без нанесени увреждания, щети и повреди, и др. 

подобни, включително почистена прилежаща инфраструктура;  

2.8. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, друг представител на 

ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира 

и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на 

информационните активи в Община Мизия. 

 

VIІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. При неспазване на срока по т. 1 от  Раздел II, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 1% от договорената стойност за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10% от стойността на договора. 

2. За неизпълнение на задълженията си по Раздел V, т.2.3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 1% на ден за просрочената сума, но не повече от 10 % от 

нейния размер. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за предприемане на нерегламентиран 

достъп до информационните активи в Община Мизия, както и ако застраши 

сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10 % от договореното 

възнаграждение. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размера по т.3. по-горе, при 

неизпълнение на задълженията по т. 2.8. от Раздел VІ от настоящия договор, както и в 

случай на прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание т. 2.1 или 2.2, 

или 2.3, или 2.4, или 2.5 на Раздел VІІ от същия. 

4. Всяка от страните дължи обезщетение за причинените щети и пропуснатите 

ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавяне изпълнението на задълженията 

й по този Договор при условията на гражданското законодателство. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от 

последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро 

изпълнение. 

5.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и 

подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви и глоби 

по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при: 

         IBAN: ………….. 

         BIC : …………. 



 

         КОД: ……….. 

         Банка: ……… 

        Титуляр на сметката : Община Мизия 

5.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е възползвал от правото си по т.5 и е удържал 

неустойката от стойността на гаранцията за добро изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен в срок до 5 (пет) работни дни от уведомяването му затова да допълни гаранция 

за добро изпълнение до размера, уговорен в т. 1, Раздел III от настоящия договор, като 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответния за това документ. 

6. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да търсят 

обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава 

уговорената неустойка. 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Настоящият договор се прекратява при следните хипотези: 

1.1. с изпълнение на задълженията на страните по него. 

1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора – с 15 – дневно писмено предизвестие от изправната до 

неизправната страна. 

1.4. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП.   

1.5.  с едностранно писмено уведомление без предизвестие от всяка от 

страните, при условията на чл.114 от ЗОП.  

2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато 

Изпълнителят: 

2.1. забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 кал. дни 

2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани 

недостатъци. 

2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора. 

2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си. 

2.5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация.  

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. За всички неуредени въпроси в този договор важат разпоредбите на общите и 

специални нормативни актове, които уреждат тази дейност. Комуникациите между 

страните са в сила само когато са в писмен вид. 

2. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контрол по изпълнението на договора ще се 

упражнява от …………………… 

3. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническото ръководство ще се изпълнява от 

………….. 

4. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и 

изпълнението на този договор. 

5. Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие 

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, 

настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но 

не по-късно от три дни. 

6. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.  

7. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и 

договорите.  



 

8.  Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност 

е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не 

могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на 

договора.  

9. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

10. Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна 

при промяна на банкова си сметка. При липса на незабавно уведомяване, плащането по 

сметката се счита за валидно извършено. 

11. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни 

екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на 

оригинал. 

12 Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от 

него: 

 Техническа спецификация 

 Техническо предложение на Изпълнителя 

 Ценова оферта на Изпълнителя 

 Гаранция за изпълнение на договора 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА МИЗИЯ                         ……….. 

КМЕТ:                

(Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ)                               

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

(ВЕНЕРА ГЕОРГИЕВА) 


