
           

 

Д О Г О В О Р -  п р о е к т  
 

 

Днес, ………………. в гр. Ботевград се сключи настоящият договор между: 

 

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

ЕИК 000776689, представлявана от Георги Георгиев - Кмет на Общината и  – Веселка 

Костадинова – Вр.И.Д.гл. счетоводител, съгласно заповед №ОА-151/28.04.2015г., 

наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  
 

и  

           2. ………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………,  

 

като страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
 

         Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да осъществи: „Доставка на съдове за битови отпадъци тип „Мева” 

за нуждите на гр.Ботевград и населените места в общината”. 

            (2) За краткост предметът на настоящия договор по ал. 1 ще се нарича “Стока”. 

 (3) Собствеността върху стоката и рискът от погиването й преминава върху 

Възложителя към момента на подписване на приемо-предавателен протокол за 

извършената доставка. 

 

II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА 

 

         Чл. 2. (1) Срокът за доставка е ……………работни дни, считано от   момента на  

превеждане на аванс . 

        (2) Гаранционен срок на доставената стока е ............месеца, и започва да 

тече от деня на подписване на двустранен  приемо-предавателен протокол. 

                    (3). Срок за отстраняване на констатиран дефект или неизправност в 

рамките на гаранционния срок - …………….дни, считано от момента на получено 

уведомление от Изпълнителя. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл. 3. Обща стойност на договора е ..............(.....)лева без включено ДДС или 

................(………) лева с включено ДДС, съгласно Ценовата оферта, неразделна част от 

настоящия договор, при единична цена на стоката в размер на ………(….) лева без ДДС 

или ……..(….) лева с ДДС.  

   Чл.4.  Разплащането на доставката се извършва както следва: 

       (1) авансово - 50 % от стойността на договора в срок 5 /пет/ дни след 

подписване на настоящия договор и представяне на  оригинална фактура от 

Изпълнителя. 

 



              (2) Окончателно – Възложителя изплаща остатъка от стойността на договора,  в 

срок 10 /десет/ дни от подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на 

оригинална фактура от Изпълнитля.  

         Чл.5. Плащането ще се извърши по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

         Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да откаже приемането на съдовете, ако същите имат дефект или транспортни 

щети. 

2. Да поиска отстраняване на скрити и/или новопоявили се дефекти в 

гаранционния срок без допълнително заплащане на Изпълнителя.  

         3. Да прави рекламации за явни недостатъци към момента на приемане на стоката; 

                  (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

         1. Да заплати цената на доставка в размера, по начина и срока уговорени в 

настоящия договор. 

         2. При приемане на доставката да я прегледа за недостатъци или транспортни 

щети чрез визуален оглед. 

         Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

         1. При точно изпълнение на доставката да получи уговореното възнаграждение, по 

начита и срока посочени в договора. 

         (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

         1. Да извърши възложената доставка  качествено при условията и сроковете на 

този договор; 

         2. Да осигури със собствен и/или нает транспорт и за своя сметка доставянето и 

разтоварването на стоките. 

        3. Да уведоми Възложителя за всички обстоятелства, които възпрепятстват 

изпълнението на договора, както и за предприетите мерки за тяхното преодоляване, 

незабавно след възникването им. 

              

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

              Чл.8. (1) Изпълнителят при подписване на договора следва да представи под 

формата на банкова гаранция или парична сума документ за внесена гаранция за 

изпълнение в размер на 3% от общата стойност по договора. 

 (2) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 15 

(петнадесет) дни след цялостно изпълнение на договора. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя в случай на разваляне 

на договора по вина на Изпълнителя или неизпълнение на задълженията си по същия. 

 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

         Чл. 9. (1) Договорните отношения се прекратяват в следните случаи: 

1. С изтичане на срока ; 

2. При неизпълнение на някоя от клаузите по договора от страна на 

Изпълнителя; 



3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

4. При настъпване на непреодолима сила /форсмажорни обстоятелства/ за 

изпълнение та доставката; 

         (2) Възложителя има право да развали договора без предизвестие в следните 

случаи: 

             1. Ако Изпълнителя не може да изпълни доставката в договорените срокове и 

необходимото качество; 

             2. Ако доставените съдове не съответстват на вид и качество на договореното; 

 

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

         Чл. 10. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото българско законодателство. 

         Чл. 11. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при 

непостигане на съгласие – по съдебен ред. 

          

Настоящият Договор се сключи в три еднообразни екземпляра, от които два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД                                               …………………………… 

 

 

 

ЗАМ. К М Е Т:                                 Управител: 

инж. Цанко Цанов 

по заповед №ОА-3/05.01.2015г. 

 

 

Съгласували: 

 

 

 

Гл. счетоводител:               

 

 

Юрисконсулт: 


