
 

П Р О Е К Т! 

 

Д О Г О В О Р 
      

Днес, …………........... 2020 г., в гр. Костенец,  

между страните: 

Община Костенец със седалище и адрес на управление Област Софийска, 

ул.”Иван Вазов” №2, гр.Костенец, БУЛСТАТ 000776349, представлявана от Йордан 

Кирилов Ангелов – Кмет на Община Костенец и Николай Димитров Хаджиниколов – 

главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

 

и от друга страна 

....................................................................................................................................................... 

(пълното наименование на изпълнителя ,съгласнорегистрацията)  

ЕИК по БУЛСТАТ ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 

............................, ул. “..............................” №......., рег. по ф. д. №.................../......... г. по 

описа на ....................................... съд, представлявано от 

…………………………………………...… ЕГН .........................…….. в качеството на 

.................................................................................................................наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

като страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави  и 

монтира детски, паркови и спортни съоръжения на стойност, …………………… / 

………………./ лв. без ДДС или .............................. /................................/ лв. с ДДС. 

 (2) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: Техническа 

спецификация ,техническо предложение и ценово предложение 

 (3) Дейностите по настоящия договор са с място на изпълнение – територията на 

Община Костенец, по конкретна заявка на Възложителя. 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2.(1) Плащането се извършва на етапи: 

 Авансово плащане в размер на 50% /петдесет процента/ от оферираната от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на предмета на договора, платими в срок до 7 

календарни дни от датата на сключване на договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Окончателно плащане в размер на 50% /петдесет процента/ от общата цена на 

договора ще се извърши  в срок до 10 календарни дни, след приключване на всички 

предвидени в чл. 1, ал. 1  дейности и подписване на приемо-предавателен протокол между 

Възложителя и Изпълнителя. 

 



(2)Срокът на плащане се счита за спазен, към датата на заверяването на платежния 

документ за превеждането на  дължимата сума по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .     

(3).Посочените цени включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението 

предмета на договора, до указанотомясто в заявката на Възложителя. 

Чл. 3. Собствеността на детските съоръжения за игра, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

след подписване на приемо – предавателен протокол за изпълнена доставка и монтаж о 

подписването на фактурата от Възложителя. 

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 4. Доставката на детските, парковите и спортните съоръжения за площадка, 

находяща се в УПИ ІV, кв. 90 Б по плана на гр. Костенец ще се извършва от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок ………..  календарни дни, от направена заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно техническото предложение, неразделна част от настоящия 

договор. 

Чл. 5. Срокът за изпълнението на договора е ....... / ............../ , считано от датата на 

сключването му . 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. задължава да заплати уговорената цена като спази условията на раздел II от 

настоящия договор; 

 2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до указаното в заявката място за 

изпълнение. 

 3. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изпълнението на 

доставките ; 

 4. да съдейства за изпълнението на доставките, като своевременно решава всички 

технически проблеми, възникнали в процеса на работа;    

 5. да приеме в срок доставката на  съоръженията. 

 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 

1. Да изисква от Изпълнителя да изпълни предмета на договора по чл.1, във връзка  

с конкретна заявка на Възложителя, в срока по чл.5 от настоящия договор.   

 2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията по чл.1 от настоящия 

договор, да откаже приемане на доставката  и  заплащане на цената; 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да достави съоръженията, по конкретна заявка, което се установява по реда, посочен в 

настоящия договор. Доставените съоръжения, следва да отговарят по вид и качество на 

посоченото в техническата спецификация за зададените видове и изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отразени в документите към договора, както и да е придружени със 

съответните сертификати за произход и качество. 

2.  Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционните условия на производителите и 

инструкции за употреба и експлоатация. 



3. Да осигури транспортирането на детските съоръжения за игра до посоченото в 

заявката на Възложителя- място /на територията на Община Костенец/ за своя сметка.  

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие  за изпълнение на 

дейностите по предмета на договора; 

2.  При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в договорените срокове, дължимите плащания. 

VI.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл.10.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставенитедетски съоръжения за 

игра. 

(2)  Срокът на гаранционното обслужване е ……………..години. 

(3) Сроковете започват да текат от датата на подписване на приемо – предавателния 

протокол за всяка изпълнена доставка.  

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира срещу скрити фабрични дефекти на съоръжения, 

при условие, че са спазени условията за работа и експлоатация и възникналите дефекти 

не са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се 

констатира с протокол.  

Чл.12. При установяване на повредени или негодни за употреба съоръжения, в деня на 

приемането им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяната им с годни за 

употреба от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който следва да ги замени в срок до 1 (един) ден от 

уведомяването за това.               

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл. 13. При закъснение в изпълнение на срока по чл.4,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от цената на договора за всеки ден 

закъснение, но не повече от 10 % от стойността на договора. 

Чл.14. При закъснение в сроковете за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки 

ден закъснение, но не повече от 10 % от стойността на договора. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.15.(1) Настоящият договор се прекратява: 

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

    2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

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

               3. Възложителят може едностранно да прекрати настоящия договор, с писмено 

предизвестие от  10 ( дeсет) календарни дни до Изпълнителя. 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16 (1) Страните по договора не могат да го изменят. 

 (2) Изменение на договора се допуска по изключение при условията на чл. 116 от 

ЗОП 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 17. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване. 

Чл. 18. (1) Всички спорове между страните при и по повод изпълнението на настоящия 

договор се разрешават чрез подписване на допълнителни споразумения към него, а при 



невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася за разрешаване компетентния 

съд.  

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство 

 

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

за всяка една от страните по него. 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

………………………….. 

/Йордан Ангелов – Кмет/ 

 

 

…………………………. 

/Николай Хаджиниколов – гл. счетоводител/ 
 


