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ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№..................../.................... 

Днес, .......................2017 г., в с. Дъбница,  на основание чл. 194, ал.1 от Закона за 
обществените поръчки и утвърден Протокол от ……………….. от Директора на ОУ «Христо 
Ботев», с. Дъбница, между страните: 

1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, БУЛСТАТ 000013019, със седалище в 
село Дъбница, ПК 1940, община Гърмен, област Благоевград, представлявано от Илия Йорданов 
Цацев – Директор и ...................................... - Главен счетоводител, от една страна, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна 

2. .................................................., ЕИК ..................................,  със седалище гр. 
.......................... и адрес на управление: ул. …….........., № ….., бл. ……., вх. ….., ет. …..., ап........,  
тел……….........., представлявано от .............……………................. Управител/ Изп. 
Директор/пълномощник, наричана по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,   

се сключи настоящият договор  за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу 

заплащане на възнаграждение поръчка с предмет Изпълнение на СМР на обект "Спортни 
площадки към ОУ "Христо Ботев", с. Дъбница, подобект „Футболно игрище", съгласно 
Техническата спецификация и офертата на Изпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши работите по ал. 1 в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
приложенията към тях, които са неразделна част от настоящия договор. 

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.  
(2) Срокът за изпълнение на договорените строително - монжажни работи /СМР/ е 

……………….. календарни дни, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от офертата 
му за участие в обществената поръчка и започва да тече от датата на предаване на обекта на 
изпълнителя с приемо - предавателен протокол, подписан от страните.  

(3) Възложените работи се считат завършени на датата, на която е подписан протокол - образец 
19 за окончателното приемане на СМР.  Предаването на изпълнените видове работи от Изпълнителя 
на Възложителя ще се извърши с Протокол за установяване на видовете и количества работи 
/протокол - образец 19 за окончателното приемане на СМР /.  

  



Изпълнение на СМР на обект "Спортни площадки към ОУ "Христо Ботев", с. Дъбница, подобект „Футболно игрище"           
Page 2 of 5 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е _________________ лева (словом: _________________________) без ДДС, 
_________________ лева (словом: _________________________) с ДДС и включва всички 
необходими разходи по предмета на договора, вкл. доставката и монтажа на изделия и 
съоръжения, в съответствие с описаното в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по ал. 1  цена, чрез 
банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

a. Авансово плащане - в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на 
договора, платими в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на 
договора и представяне на надлежно оформени счетоводни документи 
(фактура-оригинал); 

b. Окончателно плащане - 70 % (седемдесет процента) от стойността на 
договора, което ще се извърши след приключването на СМР по договора - 
платими в срок до 20 дни от датата на протокол – обр. № 19 за действително 
извършени и подлежащи на заплащане на окончателни натурални видове СМР 
(по чл. 2, ал. 3) и фактура (от която следва да е приспадната стойността на 
авансовото плащане).  

 (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.  

(4) Заплащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се извършва в български лева, по банков 
път с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ................................................. 

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

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

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора; 
2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната 

самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на 

неточно изпълнение; 
4. 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: 
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, 

сроковете и при условията, предвидени в него. 
2. Да приеме изпълнението, съгласно условията на настоящия договор. 
3. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички станали му известни 

новонастъпили обстоятелства от значение за точното изпълнение на договора. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 5.(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договорената в чл. 3, ал. 1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, 

предвидени в договора; 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на 

възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1.  Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при 

спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и съгласно изискванията на 
действащите нормативни актове;  

2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение 
на договора; 

3.  Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на 
договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и 
нормативи или водят до отклонение от възложените работи; 

4.  Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го 
представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор; 

5. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с 
договора, през периода на изпълнението му и след това. 

6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави на възложителя копие на договора за подизпълнение в срок до 3 
дни от сключването на договора. 

VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ  
Чл. 6. (1) Осигуряването на материалите и продуктите, както и всичко друго, необходимо за 

извършване на строителните работи, описани в чл. 1 от настоящия договор, е задължение на 
Изпълнителя и се покрива напълно от стойността на договора по чл. 3, ал. 1. 

(2) Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на строителните и монтажните работи 
със строителни материали и др. материали и изделия в съответствие със съществените изисквания 
към строежите съгласно изискванията на ЗУТ. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените 
материали не са с добро качество и/или влошават качеството на извършените работи и на обекта 
като цяло.  

(3) Изпълнителят доказва качеството на вложените от него основни материали и изделия със 
сертификати и декларации за съответствие, сертификати за произход и гарантира доброто 
качеството на извършваните ремонтни работи.  

(4) Цветовете на боите, където се боядисва, се определят след представяне на мостри на 
цветовете и одобряването им от Възложителя (ако е приложимо). 

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА. ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 7. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените работи, 

конструкции, материали, строителна техника и други материални активи намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от Изпълнителя до 
окончателното (или междинното, ако има такова) предаване на работите и обекти с Протокол за 
установяване на видовете и количества работи /Образец 19/. Изключение от упоменатото в 
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предходното изречение са случаите на непреодолима сила и непредвидени обстоятелства, 
съгласно ал. 2 и  упоменатото по ал. 3. 

(2) Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на 
задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на непреодолима 
сила, като: пожар, земетресение, наводнение, бедствия и други подобни. Страните не носят 
отговорност за неизпълнение и поради непредвидени обстоятелства – т.е. обстоятелства 
включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от 
волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението 
при договорените условия. 

(3) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, ако 
погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя или последният не е могъл да го 
предотврати при полагане на дължимата грижа.  

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ / РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 8. Настоящият договор прекратява действието си с изпълнението на всички задължения 

на страните по него. 
Чл. 9. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 
3. от страна на Възложителя с писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 
4. от страна на Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят по каквато и да е 

причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението, или трайно загуби фактическата и/или правна 
възможност да изпълнява задълженията си по договора. 

(2) В случаите по ал. 1, Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение за 
извършената работа до прекратяване на договора, а Изпълнителят дължи на Възложителя 
авансово преведена сума, за която няма двустранно подписан протокол за приети строителни 
работи и/или материали по предмета на договора. 

Чл. 10. Всяка от страните може да развали договора поради виновно неизпълнение на 
задълженията на насрещната страна, като преди това я предупреди писмено и даде разумен срок 
за изпълнение. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение, неизправната страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 10% от посочената в чл. 3, ал. 1 обща стойност на 
договора без ДДС, като в допълнение Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение за 
извършената работа до прекратяване на договора, а Изпълнителят дължи на Възложителя 
авансово преведена сума, за която няма двустранно подписан протокол за приети строителни 
работи и/или материали по предмета на договора.  

Чл. 11. (1) При неспазване на срока за изпълнение по чл. 2, ал. 1, Изпълнителят дължи на 
Възложителя неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) на ден върху стойността на 
непредадената работа за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от общата стойност на 
договора без ДДС, посочена в чл. 3, ал. 1. 

(2) При закъснение по вина на Изпълнителя в изпълнението на СМР с повече от 25 
(двадесет и пет) календарни дни спрямо посочения в този договор срок за изпълнение, 
Възложителят може да развали договора. В този случай Изпълнителят дължи на Възложителя 
неустойка в размер на 10% върху общата стойност на договора без ДДС посочена в чл. 3, ал. 1, 
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като Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени 
качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди в по-висок размер от уговорената 
неустойка Възложителят може да претендира за обезщетение. 

Чл. 12. В случай на забавено плащане след срока по чл. 3, ал. 2, б. б) от страна на 
Възложителя, Изпълнителят има право да претендира обезщетение в размер на законната лихва 
върху дължимата сума от деня на забавата до деня на плащането, но не повече от 10% от 
посочената в чл. 3, ал. 1 обща стойност на договора без ДДС.  

Чл. 13. За действително претърпените от неизпълнението на договора вреди в по-висок 
размер страните могат да претендират за обезщетение по общия ред. 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 14. Употребената в договора дума “Работа/и” ще има следното значение: строително-

ремонтни работи, доставки и монтаж. 
Чл. 15. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна 

на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от 
настъпване на промяната. 

Чл. 16. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.  

Чл. 17. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 
договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 
по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по съответния 
ред.  

Чл. 18. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
приложимото българско законодателство.  

 
Неразделна част от настоящия договор са:  
Приложение 1 – Техническа спецификация;  
Приложение 2 – Техническо предложение;  
Приложение 3 – Ценово предложение с Количествено-стойностна сметка.  

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 
изпълнителя и два за възложителя.  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Илия Цацев       ................................ 
Директор  на       .............................. 
ОУ „Христо Ботев“ 

 


