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ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Днес ............. 2016г. в гр. Ботевград, между: 

1.ОБЩИНА БОТЕВГРАД, с административен адрес: гр. Ботевград 2140, пл. 

"Освобождение" № 13, БУЛСТАТ 000776089, представлявано от Иван Александров 

Гавалюгов - кмет на община Ботевград и Ирина Лазарова Григорова - Директор на 

дирекция „СД и Б”, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

2 ...................................................................... , със седалище и адрес на управление 

 ................................................ , с ЕИК  .............................................. , представлявано от 

 ......................................... , в качеството му на  ....................................... , от друга страна 

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки и Решение №……………... на 

Кмета на общината за избор на изпълнител, издадено от кмета на община Ботевград се 

сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

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

възнаграждение да осъществи: „Доставка на строителна и специализирана техника 

за нуждите на Община Ботевград“,   Обособена позиция № ....... (посочва се 

съответната обособена позиция).  

(2) Собствеността върху техниката преминава върху Възложителя към момента 

на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка. 

Чл. 2. Обхватът на договора се състои в доставка на .................(посочва се 

точното наименование на техниката), (наричана/и за краткост техниката), съобразно 
изискванията, посочени в Техническите спецификации на изпълнителя. 

I. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Общата цена на техниката, предмет на настоящия договор, е в размер 

 .......................................  (словом) лева без ДДС, или  .............................................  (словом) 

лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 4. (1) Разплащането на доставката по настоящия договор се извършва по 

следния начин:  Плащане в размер на 100% (сто процента) в срок до 30 (тридесет) дни 

след подписване на приемо-предавателнен протокол за извършената доставка и 

представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. 

(2)  Всички плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

настоящия договор, се извършват по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN сметка:  

BIC код на банката:  

При банка: 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата (при положение, че има такива). В срок до 3 



2 

 

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  ал. 11 от Закона за 

обществените поръчки. 

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

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. Разплащанията с подизпълнителя се осъществяват 

въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, 

който е длъжен да го предостави в 15 - дневен срок от получаването му. Към искането 

изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или 

част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението 

на доставката/ките, предвидена/и в техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката. 

                                II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 6. (1) Срокът за доставка е  ...................... календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

гаранционния срок -  ...................... дни, считано от момента на получено уведомление от 

Изпълнителя (съгласно Техническото предложение). 

Чл. 7. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от всяка 
от страните. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.  да приеме или откаже да приеме доставката, ако тя съответства или не 

съответства по вид и качество на неговите изисквания, посочени в Техническите 

спецификации; 

2.  писмено да указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане 

на действия за решаването на възникналите в хода на изпълнението на договора 

проблеми; 

3.  да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за появили се в гаранционния срок 

дефекти и недостатъци, в 3-дневен срок след установяването им; 

4.  да определи свои упълномощени представители, които да контролират 

във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, 

технически параметри и др., без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

включително и да приемат и подпишат приемо-предавателния протокол, 

удостоверяващ изпълнение на поръчката; 

5.  да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

стойността на доставената техника по начина и условията на настоящия договор. 

2.  да приеме доставката, предмет на договора, ако тя е извършена 

съобразно изискванията в Техническата спецификация; 

3.  да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на договора; 

4.  да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на настоящия 

договор; 

5.  да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставена татехника, чрез 

упълномощените лица. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди, причинени по време 

на транспортирането и предаването на техниката, предмет на настоящия договор. 

Рискът от погиване или повреждане на техниката, предмет на договора, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на предаване на същото на Възложителя. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1.  да получи уговореното възнаграждение при условията и реда, 

определени в настоящия договор; 

2.  да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими 

му за изпълнението на задълженията му по този договор; 

3.  да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на доставката при реда, 

условията и сроковете на този договор. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1.  да започне изпълнението по договора, след подписването му; 

2.  да извършва за своя сметка отстраняването на виновно допуснати 

грешки и недостатъци, констатирани по време на изпълнението на доставката; 

3.  да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на 

изпълнението на договора поради непреодолима сила в срок от три дни от 

настъпването й, като представи необходимите доказателства за това; 

4.  да гарантира качеството на доставената техника, съобразно 

изискванията, посочени в Техническите спецификации; 

5.  да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 

отношение изпълнението на договора; 

6.  да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи на доставената 

техника, необходими за неговото ползване - регистрационен талон, сервизна книжка на 

български език, документ удостоверяващ продължителността на гаранционния срок и 

други задължителни за доставената техника документи. Ако непредставянето на 

документ води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същите се заплащат от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се приспадат от дължимото възнаграждение или от гаранцията за 

изпълнение. 

7.  да осигури гаранционно обслужване на доставяната техника в сервиз на 

територията на Софийска област. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага със 

сервиз на територията на Област София, същият следва да осигури за своя сметка 

транспорта до сервиз и обратно. 

8.  да извършва гаранционно обслужване на доставената техника: 

8.1.  в сроковете посочени в договора. 

8.2.  включително на всички агрегати, възли, елементи и материали, вложени 

в техниката. Консумативите са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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9.  извършва техническото обслужване и ремонта на доставяната техника, 

съобразно предписанията на производителя за съответната марка. 

10.  доставя и монтира резервни части, материали и консумативи, които 

съответстват на марката и модела на съответната техника и са оригинални, нови, 

неупотребявани, със сертификати за произход и качество. 

11.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да извършва замяна на 

части със скрити дефекти, проявени в процеса на експлоатация на доставяната техника 

с изправни такива, съобразно посочените в техническото му предложение гаранционни 

срокове, считано от датата на ремонтирането им, което се удостоверява с двустранно 

подписан приемателно-предавателен протокол. 

12.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатирани с двустранно 

подписан приемателно-предавателен протокол дефекти, некачествено изпълнени 

ремонт и обслужване на техниката, проявени в процеса на експлоатацията им, същите 

да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, съобразно посочените в 

техническото му предложение гаранционни срокове, считано от датата на 

ремонтирането. 

13.  Изпълнителят при подписване на договора се задължава да представи 

документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3% от общата стойност по 

договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 

(десет) дни след цялостно изпълнение на договора и окончателното разплащане. 

Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя в случай на разваляне на 

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

 
V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ. 

Чл. 12. (1) Изпълнението на договора се приема от упълномощените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица. 

(2)  За удостоверяване на приемането на доставката, предмет на договора се 

подписва приемо-предавателен протокол за доставка. 

(3)  Протоколът по ал. 2 съдържа опис на доставяната техника, в който е 

посочена степента на нейното съответствие, съобразно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4)  Лицата по ал.1 могат да откажат да приемат, респективно да откажат да 

подпишат протокола по ал. 2, когато е налице частично, неточно или лошо изпълнение 

на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13. (1) Техниката, предмет на договора, се доставя/т с документ, в който са 

описани серийните й номера (№ на двигател, шаси, марка, модел и др.), включително и 

на отделните агрегати, вложени в него, когато е приложимо. 

 
VI. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. 

Чл.14. (1) Рекламациите за констатирани явни недостатъци на автомобила се 

представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в момента на приемането или в 5 

(пет) дневен срок, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършване 

на доставката. 

(2) Отстраняването на недостатъците по ал.1 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. Гаранционните срокове на доставяната техника, съгласно Техническото 

предложение, текат от датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 

клаузите на настоящия договор. 

Чл. 16. Гаранционният срок на доставената стока е месеца, и започва да 
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тече от деня на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. 

Чл. 17. Гаранционното обслужване ще се извършва в посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сервизна база, в минимален срок, но не повече от 5 (пет) работни дни, 

считано от датата на известяване, при налични оригинални резервни части на склад. 

Чл. 18. В случай, че не разполагат с определени резервни части, необходими за 

извършване на ремонта, срокът за извършването му се удължава с времето, необходимо 

за доставка и митническо освобождаване на съответните резервни части. 

Чл. 19. Срокът, с който се удължава времето за извършване на ремонта, съгласно 

уговореното по-горе, не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. 

Чл. 20. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в този срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване друга/и 

еквивалентна техника до отстраняване на повредата. 

Чл. 21. Разходите по превоз на дефектните части или цели изделия, както и 
разходите по тяхното връщане, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ. 

Чл. 22. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 30 % (тридесет 

процента) от стойността на договора. 

Чл. 23. (1) В случай, на лошо изпълнение с недостатъци, които не могат да бъдат 

отстранени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставената техника като я 

върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не плати дължимото по договора. В този случай, 

договорът се счита за развален и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на получения 

аванс. 

(2) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5 % (нула цяло 

и пет процента) от цената на неизпълнението, за всеки просрочен ден, но не повече от 

общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора. 

Чл. 24. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, 
съгласно действащото законодателство в Република България. 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 25. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1.  с изпълнението на всички задължения на всяка от страните по него. 

2.  прекратен по взаимно писмено съгласие на страните, изразено писмено. 

3.  едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от настоящия договор. 

4.  ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на техниката с повече от 15 

(петнадесет) календарни дни или доставената техника не отговаря на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или е със скрити дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 

договора. 

5.  когато изпълнителя използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в 

офертата му; 

6.  при обявяване в несъстоятелност на изпълнителя или когато е в 

производство по несъстоятелност или ликвидация. 
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7. e необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

8. на основание чл. 118 от ЗОП; 

9. в случай на наличие на хипотезата на чл. 5, т. 3, б. „б“ от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

 
IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 26. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства. Срокът за 

изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

изпълнението е било спряно от непредвиденото обстоятелство. Клаузата не засяга права 

или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди 

настъпването на непредвиденото обстоятелство, включително и възникнали 

задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на непредвиденото 

обстоятелство. 

Чл. 27. Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 

срок до 2 (два) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за 

неговото настъпване.  

Чл. 28. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на 

вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство. 

Чл. 29. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от 

Страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено 

известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на 

непредвиденото обстоятелство, Страните предприемат всички необходими действия, за 

да избегнат или смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство и доколкото е 

възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са 

възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство. 

Чл. 30. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия 

договор веднага щом е възможно, след отпадане на непредвиденото обстоятелство. Ако 

непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от 

изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 31. Под „непредвидени обстоятелства“ се разбира 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. 

Чл. 32. Не е налице непредвиденото обстоятелство, ако съответното събитие се е 

случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или 

при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно. 

 
X. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 33. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с 

изпълнението на настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма. 

(2)  Всички уведомления, съобщения, указания и други между страните, ще 

се изпращат по пощата или по куриер с обратна разписка, по факс или електронна 

поща. 

(3)  За дата на съобщението/известието се смята: 
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1.  датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/известието; 

2.  датата на пощенското клеймо ( на обратната разписка - при изпращане 

по пощата; 
3.  датата на приемането - при изпращане по факс или имейл. 

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 34. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и 

по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 

компетентния съд на територията на Република България. 

Чл. 35. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 36. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са 

както следва: 

 

1.  За 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ....................................................................................................  

2.  За 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....................................................................................................  

 

Чл. 37. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на банковата сметка, седалище и адрес на управление . В 

противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата 

на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес. 

Чл. 38. Всички изменения на договора се извършват с допълнителни писмени 

споразумения към него при съобразяване с действащото законодателство на Република 
България. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднакви екземпляра - един за 

Изпълнител и два за Възложител. 

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...............                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................... 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД КМЕТ 
           / Иван Гавалюгов /  

Директор на дирекция „СД и Б”, 

/ Ирина Григорова / 
 
 
 гл. юрисконсулт 


