
Д О Г О В О Р   

 

№ С-……./……………2017г. 
 

 

Днес, ………….2017 г. в гр. Ботевград между: 

 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, с адрес гр. Ботевград, пл. ”Освобождение” № 13 ЕИК 

000776689, представлявана от Иван Александров Гавалюгов - Кмет на Общината и 

Ирина Григорова – Директор на дирекция „СД и Б“, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна  

 

и  

            ………………………, с адрес …..………………………………………………., ЕИК 

………………….., представлявано от…………………………………….– 

……………………………………, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

се сключи настоящият договор за „Надграждане на общинска система за 

видеонаблюдение на община Ботевград“ 
 

като страните се споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

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

срещу уговорената сума, в срока на действие и при условията на настоящия договор 

дейностите по монтаж, окабеляване, настройка на всяка една камера, монтаж на метално 

табло, аранжиране на метално табло и сплайсване на оптични влакна, както и монтаж на 

всяка една стойка, и други дейности необходими за изпълнение на по-горе описаната 

обществена поръчка,  съгласно Ценовото и Техническо предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Възложените дейности следва да се изпълнят в съответствие с указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на действащото законодателство. 

 

   

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Обща стойност на договора е ...............................лв. без включен ДДС или 

................................ лв. с ДДС, съгласно приетото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

разпределена както следва: 

№ Цена на оборудване Лева без ДДС Лева с ДДС 

1. Цена за 1 бр. камера   

2. Цена за 70 бр. камери   

3. Цена за 1 бр. метално табло   

4. Цена за 36 бр. метални табла   

5. Активно оборудване   

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА = 2+4+5 

  

 

2) Стойността по ал. 1 е валидна за целия срок на настоящия договор, като 

Изпълнителят няма право да я променя. 



Чл. 3 Разплащането на договорените видове работи се извършва както следва: 

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 50 % аванс от стойността 

на договора в размер на ............. лв. с ДДС в срок до 10 /десет/ дни след подписване на 

настоящия договор и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. 

(2) Окончателното плащане се извършва в срок до 10 /десет/ дни след окончателно 

изпълнение на договора, подписване на приемо-предавателен протокол между страните 

и представяне на фактура от Изпълнителя.   

 (3) Плащането се извършва от страна на Възложителя по банков път на 

посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, а именно: 

IBAN: ………………………………………. 

BIC: …………………………………………. 

         Банка: ………………………………………………. 
 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда използването на подизпълнители, 

директни плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 

66, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП. 
 

III.СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на договора е …………. календарни дни след 

подписване на договора.  

 (2) Страните приемат забавяне или отлагане на изпълнението в случай, че в 

рамките на договорения срок климатичните условия не позволяват това. 

 
IV.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
 Чл.5. (1) Изпълнителят се задължава да обезпечи изпълнението на договорa  в размер 

на 3 % от общата стойност на договора без ДДС в размер на …………… лева като 

гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията се представя в момента на сключване 

на договора. Същата се освобождава след приключване изпълнението на договора  и 

окончателното разплащане. 

 (2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи в пълен размер гаранцията за изпълнение, 

когато в процеса на изпълнение на настоящия договор възникне спор между страните, 

който бъде внесен за решаване от компетентен съд - до разрешаването на спора, без да 

дължи лихви. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  

Чл. 6. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие 

за осъществяване изпълнението на договора. 

Чл. 7. Изпълнителят има право да получи от Възложителя съответното 

възнаграждение за извършеното, при условията на чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор. 

Чл.8. Изпълнителят се задължава да съхранява и запазва поверителността на 

всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, 

информация или други материали. 

Чл. 9. Изпълнителят се задължава в срока на действие и при условията на 

настоящия договор да изпълни възложеното му, съгласно предложеното от него Ценово 

и Техническо предложение и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 10. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до три дни от 



сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл. 11. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка констатирани 

дефекти и повреда на доставената стока в рамките на гаранционния срок. Срокът за 

отстраняването им е до………..часа, считано от момента на съобщаване от страна на 

Възложителя. 

   Чл. 12. Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи, 

става съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите 

работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. При непосочване в офертата на 

подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва такива. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл.13 Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на 

Изпълнителя за изпълнение на договора изпълнението на възложената работа, без да 

създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.14 Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя възложените по 

договора работи, в случай, че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с 

техническата спецификация на Възложителя и приетата оферта на Изпълнителя.  

 Чл.15 Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното 

възнаграждение за изпълненото, съобразно чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор. 

 Чл.16 Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни възложеното 

му в срок, пълно и точно - без отклонения. 

  

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ 

             Чл. 17. Договорените дейности по настоящия договор се считат за изпълнени, 

приети и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след съставяне на приемо-предавателен 

протокол за установяване на изпълнението им.  

             Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работите, ако 

открие съществени недостатъци. Констатираните недостатъци се описват в протокол, в 

който се посочва и срок за отстраняването им.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

констатираните недостатъци не по-късно от 3 (три) дни след установяването им. 

Чл.19. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.  

 

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.20. В случай на забава на изпълнението по чл. 4 от договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.1 % от стойността 

на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора. 

Чл.21 При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната 

страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на 

действащото българско гражданско и търговско законодателство. 

Чл.22. 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. 

 

 



IX.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.23. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. С изтичане срока на договора.  

2. Преди изтичане срока на договора: 

2.1. По взаимно съгласие; 

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

2.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато 

изпълнителят: 

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

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

            2.3.2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 24. 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. 25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Чл.26. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 

доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по  съдебен ред.  

Чл.27. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД                                 

 

 

ЗАМ. КМЕТ: ……………..                                                                       ………………………… 

                      Борис Борисов                                          

/Упълн. по зап.№ОА-1/03.01.2017г./                      

         

      

 

Директор на дирекция „СД и Б”:………….. 

                                          /Ирина Григорова/ 

 

 

Съгласувал: 

 

Юрисконсулт:…………. 

 

 

 

 



 

 

 

 


