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Договор за услуга 

№………. 

Днес ……………….. г. в град Каспичaн, 

на основание чл.194 ал. 1 от ЗОП  

1. ОБЩИНА КАСПИЧАН, със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. „Мадарски 
конник” № 91, п.к. 9930, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 000931511, представлявана от Милена 
Николова Недева, в качеството на Кмет на Община Каспичан и Иванка Стойнова Найденова на 
длъжност Директор на Дирекция „ОА“, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и  

2. [Наименование на изпълнителя],  [с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на 
управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото 
според случая], [ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг 
идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или 
трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая], 
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството 
на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или 
акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя 
– ако е приложимо]], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

сключиха настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при спазване на Условията за 
изпълнение на проекти по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони“, да упражнява авторски надзор по проект № 
BG06RDNP001-7.007-0015 „Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан” 
финансиран съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0015-С01/15.05.2019 
год. между Държавен фонд земеделие и Община Каспичан, включващ обект „Ремонт и 
реконструкция на спортен комплекс - гр.Каспичан“ - етап 2: „Площадка за скейтборд и 
преустройство на съществуваща трибуна в скейтборд атракция“. 

 

II. ЦЕНА. 
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2.1. За изпълнение на услугите по предмета на договора в пълен обхват 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в 
общ размер …………………………….. 

2.2. Изплащането на възнагражденията по този договор (вкл. възстановяваните суми за платени 
такси) ще се извършва по посочената банкова сметка в лева: 

Банка ……………………. 

Клон …………………… 

BIC: ……………………. 

IBAN: ………………… 

 

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2.1. както следва: 

3.1. Окончателно плащане след представяне на отчет за изпълнението на предмета на договора, в 
срок до 15 дни, платими при наличие на следните кумулативни условия: 

- Протокол за отчитане. 

- Оригинална фактура за дължимата сума, отписана в чл. 2.1.  

- одобряване размера на окончателно плащане по ДБФП след извършване на всички проверки и 
получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие" - РА; 

3.2. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените по - горе срокове 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен 
писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.4. Всички направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи за държавни такси, във връзка с издаване от 
специализираните държавни контролни органи на окончателни становища за инвестициите по 
проекта, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не се включват в цената по т. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
възстановява тези разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на оригинални фактури за 
дължимите суми, заверени копия от оригиналните платежни документи и положителни 
съгласувателни документи от съответните компетентени органи. 

3.5. В Цената по чл. 2.1. са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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3.6. Цената, посочена в чл. 2.1. е фиксирана/крайна за управление и отчитане на проекта, и са за 
времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна освен в случаите, изрично 
уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

3.7. Фактурата за извършване на плащане се изготвя на български език, в съответствие със 
Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При изготвяне на разходно 
оправдателните си документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително вписва текста: „Разходът е по 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0015-
C01/15.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 година, съфинансирана 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“. 

 

IV.СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 
приключва с извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения 
резултат или от извършването на дължимото плащане - в зависимост от това кое 
обстоятелство настъпи последно.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

- Да участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на 
строителството;  

- По искане на Възложителя да участва при съставяне на актове и протоколи извън 
фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;  

- Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрения работен проект по 
време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, 
ал. 5 от ЗУТ;  

- Да осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните 
строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на 
строителството, както и други дейности – предмет на договора;  

- Да съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали 
(фракции, арматура и т.н.), издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със 
спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN;  

- Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и 
необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са 
задължителни за останалите участници в строителството;  
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- Да осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него 
предварително всички решения и действия;  

- Да съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на 
работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;  

-  Да извършва експертни дейности и консултации;  

-  В съответствие с изискванията на Възложителя, проектантите по посочените специалности 
да осъществяват авторски надзор при реализацията на проекта по всички части;  

-  Да оказват техническа помощ при реализирането на обекта;  

- Да участва в работата на държавната приемателна комисия за въвеждане на обекта в 
експлоатация;  

- Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, 
възникнали в процеса на изграждане на обекта;  

-  Да дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по 
ЗУТ.  

5.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за изпълнение на проекта. 

 2. Да получи уговореното по чл.4 от договора възнаграждение в уговорените срокове и 
условия. 

 3. Ако в хода на изпълнение на проекта се установи необходимост от допълнителни 
данни, документи или друга информация, писмено да ги изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да предостави в пълен обем изискуемата за изпълнението на договора информация и 
документи. 

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни данни и насоки, необходимостта от които 
е възникнала в процеса на изпълнение на проекта, в тридневен срок от писменото им 
поискване. 

3. Да осигури надлежен свой представител за осъществяване на контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или негови надлежни представители във връзка и по повод изпълнението на настоящия 
договор; 

4. Да приеме изготвеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на договора; 
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5. Да изложи в писмен вид възраженията си за допуснати грешки, пропуски или други 
недостатъци в изготвеното в тридневен срок от получаване на същото, като в противен случай 
се счита, че го е приел без забележки. 

6. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно условията и сроковете на 
настоящия договор. 

6.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да се информира по всяко време относно хода изпълнението 

3. При констатирани от него и писмено заявени в предоставения му тридневен срок по т. 5 на 
предходната алинея или от финансиращата институция допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
грешки, пропуски или други недостатъци при изпълнението на проекта, да иска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването за негова сметка на всички работи по отстраняването им и 
привеждането в изправност съответствие с дадените от финансиращата институция указания. 

 

VІI. НЕУСТОЙКИ. 

7.1. При неизпълнение на договора  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% 
/десет процента/ от предвижданото по чл. 2.1. плащане. 

  

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

8.1. Настоящият договор се прекратява по взаимно съгласие на страните изразено в писмена 
форма. 

  

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

9.1. Страните по настоящия договор се задължават да не предоставят на трети лица 
информация, станала им известна при или по повод сключването и изпълнението на договора. 

9.2. Всички съобщения между страните по този договор се изпращат по имейл, чрез 
препоръчана поща или по факс. 

9.3.При промяна на банковите сметки, адреси и др. съответната страна е длъжна да уведоми 
писмено другата. 

9.4. Ако при извършване на услугата възникнат препятствия за изпълнение на този договор, 
всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за 
отстраняването им, дори ако не носи отговорност за тези препятствия. 

9.5. В случай, че Възложителят не предостави своевременно необходимата информация за 
и/или документи и това възпрепятства управлението и отчитането на проекта, договорът се 
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прекратява и полученото възнаграждение от Изпълнителя съгласно условията на  т. III, не 
подлежи на връщане. 

9.6. При възникване на спор относно текстовете на договора страните ще решават спора чрез 
преговаряне. 

  

 Ако в 14-дневен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, 
спорът ще бъде отнесен за разрешаване от компетентен правораздавателен орган. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Милена Недева                                                 …………………………….. 

Кмет на Община Каспичан                                          

 

Иванка Найденова 

Директор на Дирекция „ОА“ 

 

Радостина Механджийска 

Юрисконсулт 

 
 


