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          ПРОЕКТ ! 

 

 ДОГОВОР  

№ ______/________.2016 г. 

 

Днес, ......................2016 г., в гр. Враца, се сключи настоящият договор между: 
  
ОБЩИНА ВРАЦА, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, п.код 3000, ул. 

”Стефанаки Савов” № 6, ЕИК 000193115, представлявана от КАЛИН КАМЕНОВ – Кмет на 

Община Враца и ПЕТЪР ПЕТРОВ – Гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

………………….. , ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление: гр. ………, 

………….. № ……….., представлявано от …………………………– ………., наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, от Закон за обществените поръчки и утвърден от възложителя 
Протокол от ..................... г.,  се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за 
следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни услуга: 
Обслужване на обект Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци 
п.и. 12259.153.4 в м. Орешака, землището на гр. Враца, включващо:  

- механизирано разриване на строителни отпадъци, не опасни производствени отпадъци 
и земни маси; 

- контрол и отчетност на количествата входящи отпадъци; 

- организиране на дейности за предпазване на депото от пожари; 

- предпазване на съседните имоти от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци,  

съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1, представляваща неразделна част от 
договора. 

 
ІІ. СРОКОВЕ 

Чл. 2. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор, е 12 (дванадесет) 
месеца от подписване на настоящия договор или до изчерпване на предвидените 
средства, което от двете събития настъпи първо. 
 
ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПЛАЩАНИЯ  

Чл. 3. За изпълнение на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата 
до 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева, без включен ДДС или 78 000 (седемдесет и осем  
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хиляди) лева, с включен ДДС. Стойността на договора е фиксирана и не подлежи на 
изменение. 
Чл. 4. (1) Плащането по чл.3 се извършва ежемесечно, до 15 работни дни, след представяне 
на оригинална Фактура, двустранно подписан Протокол за приемане на извършените 
дейности, предмет на договора, без забележки, от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в 
съответствие със Закона за счетоводството. 

(3) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по банкова 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в настоящия договор.  

 

IV. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 5. Финансирането на договора е в рамките на Бюджет на Община Враца за 2016 г., по 
дейност 629 „Благоустрояване и опазване на околната среда”. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получава информация относно хода на изпълнението на услугата, предмет на 
настоящия договор; 
2. да проверява изпълнението на настоящия договор, по начин, по който не възпрепятства 
работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ползване наличните документи и други данни, 
необходими за изпълнението  предмета на договора; 

2. да организира ежемесечно приемането на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи сумата, по определения в раздел IІІ от настоящия договор начин и размер. 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изходни данни, необходими за правилното 
изпълнение на поетите с настоящия договор задължения; 

Чл. 9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извърши услугата, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. Да осигури подходящо помещение за работниците, отговорни за изпълнението на 
поръчката, съобразено с всички нормативни изисквания за дейностите, които ще извършват 
– съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1. 

3. Да осигури съоръжения, ограничаващи свободния достъп до разтоварището - съгласно 
Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1. 

4. Да организира дейности за предпазване на депото от пожари. 
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5. Да предпазва съседните имоти от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

6. С действията си или бездействието си да не допуска екологични проблеми в следствие 
дейностите на обекта. 

7. Да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до всички материали и документи във връзка с 
договора, през времето на работа по предмета на договора. 

8. Да представя ежемесечно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за количествата входящи отпадъци. 
9. Да отстранява за своя сметка допуснатите по негова вина грешки и пропуски при 
изпълнение на услугата. 
10. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в нормативните документи и 
отнасящи се за изпълнението на дейностите по настоящия договор. 
11. Да подържа точно и систематизирано счетоводство и отчетност във връзка с 
извършваните дейности по настоящия договор;  
12. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна 
поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без 
предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си. 

 
VII. ПРИЕМАНЕ  

Чл. 10. Предаването на извършените работи се удостоверява с подписването на двустранен 
приемо-предавателен протокол. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да приеме извършената работа безусловно. 

2. да отложи приемането или определи допълнителен срок за доработване, без това да се 
счита за забава от негова страна при приемане на резултатите от изпълнението, ако 
пропуските и недостатъците са отстраними. 
3. да откаже приемането поради съществени неотстраними пропуски и недостатъци и да 
развали договора. 

 

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 12. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. с изтичане срока на действие на договора или изчерпване на стойността по чл. 3 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 
3. с двумесечно писмено предизвестие от която и да е от страните, без да е необходимо 
неизпълнение на договорните задължения. 
4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.  
5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не 
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
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случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от 
сключването на договора в размер на 0,01% от стойността на договора. 
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без предизвестие:  

1. при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 1или по чл. 9 от настоящия 
договор; 

2. в случай на системно некачествено или лошо изпълнение на задълженията от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Системност е налице, ако се установи некачествено или лошо изпълнение 
три или повече пъти за срока на договора. 
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, 
или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. 
4. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация. 
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 
страните за извършените, до момента на прекратяването, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по договора. 

 
ІХ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 15. При неизпълнение на задълженията по договора, неизправната страна дължи на 
изправната неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора. 
Чл. 16.  Неустойките се приспадат от предстоящите плащания. 

Чл. 17.  Вземанията за вреди, в размер по-голям от определената в договора неустойка, могат 
да бъдат претендирани по общия исков ред. 

 

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 18. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка), факс на адреса на съответната страна или 
предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна. 
Чл. 19. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при 
липса на съгласие те се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България. 
Чл. 20. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите и нормативните актове, регламентиращи тази материя. 
Чл. 21. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. 

Чл. 22. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и се приключва след 
изпълнението на всички задължения по него. 

Чл. 23. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 
от Закона за обществените поръчки. 
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Чл. 24. Отговорно техническо лице за изпълнение на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: Ирена Статкова, Главен експерт „Екологични инвестиции”, тел.: 092 / 
622 261. 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е _______________________, тел. _______ 

 
Приложение 1: Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА ВРАЦА    …………………….. 

Адрес за кореспонденция:   Адрес за кореспонденция:  

гр. Враца, 3000    ……….. 

ул. “Стефанаки Савов” 6    .................... 

ЕИК 000193115    БУЛСТАТ:     

тел. 092 624 581    тел.  

факс: 092/ 627 085    факс:  

IBAN: BG46STSA93003106060900  IBAN:…………………………  

BIC: STSABGSF     BIC: ………………………………. 

 
При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 
седемдневен срок от настъпване на промяната. 
 
Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра – три 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
КАЛИН КАМЕНОВ     ........................................... 
Кмет на Община Враца     ................................. 
       
 
ПЕТЪР ПЕТРОВ 
Гл. счетоводител 


