
 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 
№___________/___________2014 г. 

 
 

Днес, ……………….. 2014г., в гр. Бургас, между страните: 
 

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” – гр. София, чрез Териториална 
Дирекция „Държавен резерв” - гр. Бургас, представлявана от И.Д. Директор Иван Костов, 
с адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Александровска” № 9, ЕИК: 8319136610021, № по ДДС: BG 
831913661, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 
 

„………………………........................……..”, със седалище и адрес на управление: гр. 
..................., ул. ......................... № ......, с ЕИК: ........................., представлявано от 
.........................................................., (име и длъжност на управляващия/представляващия 
дружеството), с ЕГН:.........……….……, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга 
страна, се сключи настоящият договор. 
 

Страните се споразумяха за следното: 
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

следната услуга – „Изготвяне на проект за изграждане на вътрешен противопожарен 
водопровод в складове на територията на складова база Българово към ТД „Държавен 
резерв” гр. Бургас”. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената работа при условия, 
подробно описани в оферта с вх. № ................/............ 2014 г., включеното в нея ценово и 
техническо предложение, и съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обективирани в 
техническа спецификация. Ценовото и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
представляват неразделна част от настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде изготвения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в два екземпляра, както и на електронен носител. 

(4) Страните се съгласяват предаването на изготвения проект да се извърши с 
подписването на двустранен приемо-предавателен протокол. 

(5) Срещу извършената качествено и в срок услуга, предмет на настоящия договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, 
срок и по ред, съгласно условията на договора. 

Чл. 2. (1) Изпълнителят се задължава да изпълни и предаде възложената работа в срок 
от 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

(2) За дата на окончателно изпълнение се счита датата на подписване на двустранния 
приемо-предавателен протокол по чл. 1, ал. 4. 

Чл. 3. (1) При изпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на 
възнаграждение, определено съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер 
на .......…… лв. (…………………...........…… лева), без ДДС. 



(2) Договорената цена е окончателна и не подлежи на допълнително договаряне и 
промени. 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
договорената цена по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка в лева, 
както следва: 
 

Банка: ..................................................................... 
IBAN: ...................................................................... 
BIC: ......................................................................... 
 
(2) Плащането на договореното възнаграждение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

извършва след подписването на приемо-предавателния протокол по Чл. 1 (3), в срок до 10 
(десет) работни дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура за 
извършената услуга. 

(3) Всички допълнителни разходи, свързани с изпълнението на договора, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изготви посочения в Чл.1 (1) проект съгласно изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация и съгласно представената оферта; 

2. Да изпълни възложената работа по договора в посочените срокове; 
3. Да предаде изготвения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в два екземпляра, както и на 

електронен носител, с подписването на двустранния приемо-предавателен протокол; 
4. Да съхранява конфиденциално всяка информация, станала му известна при 

изпълнението на настоящия договор, която е свързана с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
изпълнението на договора, както и да съхранява  конфиденциално всички хартиени, цифрови 
и др. носители, съдържащи такава информация. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да изисква писмено и в 7-дневен срок да получава при възможност допълнителна 

информация, данни и указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, възникнали във връзка с 
изпълнението на договора; 

2. Да направи оглед на място, с оглед изпълнението на договора, като датата и часът 
на огледа следва да бъдат предварително уговорени с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените 
срокове и при договорените условия. 

 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и точно изпълнение на задълженията му 

по договора – да изготви посочения в Чл.1 (1) проект в договорения срок, съгласно 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация и съгласно 
представената оферта; 

2. Да получи изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгл. Чл. 1 (2) от договора; 
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 



1. При писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да му предостави 
необходимата информация, данни и указания по въпроси, възникнали във връзка с 
изпълнението на договора; 

2. Да осигури достъп до обекта за извършване на оглед от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
датата, часът и условията на огледа следва да бъдат предварително уговорени. 

3. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в Чл. 3 цена, съгласно уговорените 
условия и в срока на настоящия договор. 

 
ІV. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ 
 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира точното и качествено изпълнение на задълженията 

си по договора. 
Чл. 10. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 0,5 % (Нула цяло и пет на сто) върху стойността на неизпълнението за 
всеки просрочен ден, считано от деня на забавата, но не повече от 10 % (десет на сто). 

Чл. 11. За претърпените във връзка с настоящия договор вреди, изправната страна по 
него има право да търси по съдебен ред обезщетение от неизправната страна, в съответствие 
с общите правила на гражданското и търговското законодателство на РБългария. 

 
V. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 
Чл. 12. (1) Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след 

сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не 
са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно 
изпълнението при договорените условия. 

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от 
страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е 
информирала другата страна за възникването на непредвидени обстоятелства. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 
обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състоят 
непредвидените обстоятелства и възможните последици от тях за изпълнението на договора. 
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме 
всички необходими усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби. 

(5) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на договора. 

(6) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задължението се 
спира. 

 
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
Чл. 13. Договорът се прекратява:  
1. С изпълнението на договора – извършване и предаване на възложената работа; 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 



3. Едностранно от изправната страна, в случай на неизпълнение или забава, като в 
този случай изправната страна е длъжна да покани неизправната да изпълни в разумен срок, 
и тази покана се счита за предизвестие за прекратяване, изтичащо заедно с указания в 
поканата срок за изпълнение. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно, с писмено 
предизвестие, в случай на недостиг на бюджетни средства по утвърдения му лимит. 

 
VІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 15. (1) Лицe за контакт по настоящия договор са както следва: 
- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………......…………………………………….......; 
- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .................................................................................................; 
Чл. 16. Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване с писмени споразумения, а при 
непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния български 
съд. 

Чл. 17. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
законодателството на Република България. 

Чл. 18. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му. 
Чл. 19. Неразделна част от договора са ценовото и техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 20. Съгласно чл. 101 „е”, ал. 2 от ЗОП, при подписването на договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи, издадени от компетентен орган,  удостоверяващи 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП . 

 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните. 
 
 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
................................................   .............................................. 
И.Д. Директор      
/Иван Костов/     /............................................../ 

 
................................................ 
Началник отдел „ФДАПО” 
 /Стелиана Грозданчева/ 


