
Проект! 

 

ДОГОВОР  
 

№ ………/………………….2018 година 

 

 

Днес, ……………………………….. 2018  година, в град Враца, между: 

 

1. ОБЩИНА ВРАЦА, БУЛСТАТ 000 193 115, със седалище и адрес на 

управление: гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6, представлявана от КАЛИН 

КАМЕНОВ, кмет на Община Враца и Петър Петров, главен счетоводител, наричана по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

и  

 

2. ..................................................., ЕИК: ............................, със седалище и адрес на 

управление: ..........................................., представлявано от 

..............................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна,  

които на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки сключиха 

настоящия договор за следното:   

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

строително-монтажни дейности (СМР) с предмет: „Проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр. Враца“, 

съгласно приети Техническо и Ценово предложение (Образец № 9 и Образец № 10) 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 

неразделна част от настоящия договор. 

(2) Количеството, обемът и видове ремонтни дейности следва да се изпълнят 

съгласно документацията за обществена поръчка, изискванията на възложителя и 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от договора. 

Строително-монтажните работи ще се осъществят със средства, материали и 

съответната квалифицирана работна ръка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 

отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество. 

 

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.2. (1) Страните определят срок за изпълнение на предвиденото в договора 

проектиране ____________________ (словом_______________) календарни дни, 

съгласно Техническото предложение Образец № 9, неразделна част от договора:  

(2) Страните определят срок за изпълнение на предвидените в договора СМР 

____________________ (словом_______________) календарни дни, съгласно 

Техническото предложение Образец № 9, неразделна част от договора:  

(3) Срокът за изпълнение на проектирането започва да тече от датата на 

подписване на Договора. 

(4) Срокът за изпълнение на СМР-тата започва да тече от  датата на подписване на 

протокол (приложение № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на 



строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството. 

(5) Срокът за упражняване на авторски надзор по време на строителството 

започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, до приключване на 

СМР-тата. 

(6) Срокът по ал. 4 спира да тече за времето, за което по законоустновия ред е 

съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството 

(Акт образец № 10) по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на 

строежа при продължаване на строителството (Акт образец № 11), срокът по договора 

продължава да тече. 

 

ІII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора в размер на ………………….. лева 

(словом: ………………………………..) без включен ДДС или ..................... лева 

(словом: …………….........……………) с включен ДДС, формирана както следва: 

 

 1. Цена за изработка на инвестиционни проекти във фаза технически проект в 

размер на: …………… лева  (…………………………….словом) без включен ДДС или 

……………… лева  (……………………………………….словом) с включен ДДС; 

 

 2. Цена за упражняване на авторски надзор в размер на: …………… лева  

(…………………………….словом) без включен ДДС или ……………… лева  

(……………………………………….словом) с включен ДДС; 

 

 3. Цена за изпълнение на СМР в размер на: …………… лева  

(…………………………….словом) без включен ДДС или ……………… лева  

(……………………………………….словом) с включен ДДС; 

 

4.   Цена за сертифициране на новоизградените детски площадки и съоръжения 

за игра в размер на: …………… лева  (…………………………….словом) без включен 

ДДС или ……………… лева  (……………………………………….словом) с включен 

ДДС; 

 (2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на инженеринг, 

включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, 

механизация, енергия, складиране и други присъщи разходи, както и непредвидените 

разходи и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

Чл. 4. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по 

банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин: 

        1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от приетата от 

възложителя цена на договора, преведена по банков път по сметката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изплащането се извършва  в срок до 30 календарни дни след  

представяне на фактура оригинал, с вписан номер на договора за изпълнение, график за 

изпълнение на дейностите, съгласно срока на договора, в това число срок за 

проектиране, срок за изпълнение и срок за извършване дейностите по контрол и 

сертифициране, съгласно Наредба № 1 / 2009 год. за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра и гаранция, обезпечаваща авансово 

предоставените средства, със срок на валидност- срока на изпълнение на договора и 

представена под една от формите предвидени в чл. 111, ал. 5 и 6 от ЗОП, която 



обезпечава авансово предоставените средства в пълен размер, същата се освобождава 

до три дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен при 

изпълнение на следните условия: наличие на одобрен от Възложителя акт за 

действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи, до размера на 

предоставеният аванс, както и предоставяне на доказателства за направени поръчки на 

оборудване и съоръжения предвидени в проекта, до размера на предоставеният аванс. 

2.  Окончателно плащане в размер до 70 % (седемдесет процента) от приетата от 

възложителя цена на договора, след подписване и представяне на последния Акт обр. 

№ 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за 

последната изпълнена детска площадка, на последния Акт обр. № 19 за действително 

извършени и подлежащи на разплащане видове работи предвидените в проекта за 

последната изпълнена детска площадка, приспаднато авансово плащане и представяне 

на фактура оригинал с вписан номер на договора. От окончателното плащане се 

приспадат авансовото плащане, както и всички суми за неизвършени СМР и 

начислени неустойки, в случай че има такива, което ще се изплати в срок до 30 

календарни дни. 

       (2) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

IВАN: ……………………. 

ВIС:  ……………………… 

БАНКА:   ……………………. 

 (3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 

реда на чл. 13, ал. 5. 

Чл.5. Финансирането на договора е от бюджета на Община Враца за 2019 година 

- „Програма за капиталови разходи в Община Враца за 2019 г.“ § 52, т. 13 – 

„Изграждане на детски площадки - инженеринг“ и от дарение за благоустрояване на 

квартал „Кулата“. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено 

извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на констатирани недостатъци 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за своя сметка. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да проверява изпълнението на предмета на договора относно качеството на 

видовете строително-монтажни дейности, влаганите материали, спазване правилата за 

безопасна работа, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

1. Указанията на Възложителя са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в 

нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение 

от поръчката; 

2. Контролът ще се осъществява от упълномощено от Възложителя лице. 

(2) Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в 

случай на неточно изпълнение; 

(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. 

 (4) При констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да 

бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



 (5) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение 

на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на 

гаранционните срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия 

заплащане за това. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в 

размера, сроковете и при условията, предвидени в него. 

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

представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора; 

3. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционните 

срокове недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва 

предвиденото в инвестиционния проект и изискванията на строителните, техническите 

и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. 

(2) Да влага качествени материали, както и да извършва качествено 

строителните и монтажни работи. 

(3) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, 

включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните 

работи. 

(4) Да спазва указанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на лицата, упражняващи 

строителен надзор и инвеститорски контрол за обекта. 

(5) Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и 

задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия 

договор; 

(6) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на отделните 

видове СМР, като осигури възможност на упълномощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху изпълнението на възложената работа; 

(7) Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили 

в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(8) Да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането 

на обекта, както и дефекти, появили се в гаранционните срокове. Изпълнителят не 

отговаря и не поема гаранции за извършената работа, в случай че по нея се появят 

механични повреди, възникнали в следствие на умишлена човешка намеса или при 

форсмажорни обстоятелства; 

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при 

извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в 

инвестиционния проект, или задължителни съгласно нормативните актове. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на 

работниците и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на 

обекта съгласно действащите норми. 

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. 

(2) В срок до 3 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 от 

ЗОП. 

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

VІ. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО 

Чл. 12. Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи, ще се 

осъществява от представители на Община Враца. Предписанията са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън 

рамките на поръчката, очертани с този договор. 

 

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл. 13 (1) При завършване на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа. 

(2) Приемането на изпълнената работа става с двустранно подписани протоколи 

съставени по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) В 10 (десет) дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да направи писмени възражения по него и да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

съвместно разглеждане и обсъждане на нередовностите. Забележките се отстраняват в 

срок от 10 работни дни, считано от датата на получаването им в писмен вид, факс или 

по електрона поща, по реда на закон за електронния документ и електронния подпис. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по своя вина 

грешки и пропуски, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането на изпълнените 

строително-монтажни работи. 

(4). След отстраняване на всички нередовности от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

страните по настоящия договор подписват протокол за приемане работата. 

(5) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия 

договор се извършва със съставяне на Протокол обр.15, който удостоверява: 

количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали, 

налични недостатъци, срокове за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за 

изпълнение на настоящия договор и със съставяне на Акт обр. № 19 за действително 

извършени и подлежащи на разплащане видове работи  предвидените в проекта. При 

приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор за 

подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.   

(6) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на 

крайния срок, уговорен в настоящия договор. 

 (7) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и 

Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. Актовете се подписват от длъжностни лица от Община Враца.  

 (8) За извършения авторски надзор се съставят констативни протоколи (най- 

малко три броя за обект), удостоверяващи упражнения авторски надзор. 

Чл. 14. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането 

на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 

задължения по договора. 

Чл. 15. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или 

недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от 

следните права по избор: 
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1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да 

поправи работата си; 

2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 

респективно недостатъците на работата. 

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена 

или годност на изработеното. 

 

VІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл.16. (1) Гаранционният срок, приет с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е както 

следва:  ……………… (……………………) години. Гаранционният срок започва да 

тече от датата на въвеждане в есксплоатация. 

(2) Гаранционният срок не може да е по-кратък от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 

4 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се 

дефекти в гаранционния срок, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаването 

на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 3 (три) 

работни дни след получаване на известието. 

 

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.17. Договорът се прекратява в следните случаи: 

1. с изпълнение на задълженията на страните; 

2. по взаимно писмено съгласие между страните; 

3. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено 

предизвестие, в случай, че: 

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови 

задължения по договора; 

в) договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде 

отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.18. При прекратяването на договора по чл. 17, т. 4, буква „б“ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените преди 

прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 10% върху 

стойността на неизпълнената работа. 

Чл.19. При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на 

започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Х. ФОРСМАЖОРНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.20. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на 

непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП или непреодолима сила по смисъла на 

Търговския закон. Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали 

след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на 

дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия.  
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(2) Срокът на изпълнение на задължението се продължава с периода, през който 

изпълнението е спряно в резултат на непредвидени или форсмажорни обстоятелства. 

Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били 

дължими преди настъпването на форсмажорното събитие. 

(3) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени 

обстоятелства или непреодолима сила. 

Чл.21. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради 

непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, незабавно уведомява писмено 

другата страна в какво се състои непредвиденото или форсмажорното обстоятелство и 

възможните последици от него за изпълнението на договора, като при настъпването на 

непредвидено обстоятелство и най-късно до края на следващия работен ден страните по 

договора подписват Констативен протокол за наличие на тези обстоятелства, 

придружен с доказателства (съответни документи, издадени от компетентния органи) за 

появата, естеството и размера на събитието. При неуведомяване се дължи обезщетение 

за настъпилите от това вреди. 

(2) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и 

на свързаните с тях насрещни задължения се спира. То се възобновява незабавно след 

отпадане на събитията довели до спирането му. 

(3) Ако непредвидените обстоятелства траят толкова дълго, че някоя от страните 

вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено 

уведомление до другата страна. 

Чл.22. (1) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на 

вреди, претърпени като последица от непредвидени обстоятелства и непреодолима 

сила. 

(2) В периода на действие на непредвидените или форсмажорните обстоятелства, 

страните са длъжни да предприемат всички необходими мерки и действия, за да 

избегнат или смекчат въздействието на това събитие и, доколкото е възможно, да 

продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от 

непредвидени обстоятелства. 

Чл.23. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнението на договора. 

Чл.24.  Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

 

ХІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ  

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията 

си по настоящия договор, в размер на  ……….. лева (……………….), представляваща 5 

(пет) на сто от стойността по чл. 3 без включен ДДС.  

 (2) Гаранцията се представя под формата на:  

а. Парична сума, внесена по сметката на Община Враца; 

 б. Банкова гаранция.  В случай, че се представя банкова гаранция, същата 

трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със 

срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

 в. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето 

ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за 

обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да 

е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни 

преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на 



застраховката, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на 

договора при условията на настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок 

от 10 (десет) работни дни, да допълни същата в пълен размер.  

(5) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след изтичане на 1 

(един) месец от датата на последния протокол съставен по реда на Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството освен, ако 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на 

неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в 

съответствие с определеното в него. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по 

гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при 

него. 

(7) Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, 

обезпечаваща авансовото плащане, в пълен размер на авансовото плащане, а именно: 

в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора, със срок на валидност- 

срока на изпълнение на договора и в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 и 6 от 

ЗОП, която обезпечава авансово предоставените средства в пълен размер. 

Чл.26. В случай, че не извърши в срок възложеното му строителство, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,3% от 

стойността на неизпълнените строително-монтажни работи, за всеки ден просрочие, но 

не повече от 20% от общата стойност на договора. 

Чл.27. При отказ да отстрани появилите се дефекти при изпълнение на поръчката 

в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни 

документи. 

Чл.28. (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от 

общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен 

срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща за виновно некачествено или неточно 

изпълнение на задълженията по настоящия договор, освен това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено 

или неточно извършените дейности.  
 

ХІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.29. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, 

по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 

отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат 

чрез договаряне помежду си. 

Чл.30. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 

договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния 

съгласно българското законодателство съд. 

Чл.31. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 

да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е 

длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. Адресите 

за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:  

 



За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Адрес: град Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

Факс: 092/62-30-61 

Тел.: 092/66-31-46 

E-mail: cspasov@vratza.bg  

Лице, отговарящо за реализирането на договора е: Чавдар Спасов, главен 

архитект на Община Враца. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес: ............................ 

Факс: .............................. 

тел.: ................................ 

E-mail: ........................... 

Лице, отговарящо за реализирането на договора е: ……………... 

 

Чл.32. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се 

смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния 

известен адрес.  

 

  

 Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Образец № 9: Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

2. Образец № 10: Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

3. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

КАЛИН КАМЕНОВ     ................................... 

Кмет на община Враца     ................................... 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

Гл. счетоводител    

 

 

 

mailto:cspasov@vratza.bg

