
                                                                  ДОГОВОР № 71/05.12.2017 г. 

 

Днес, 05.12. 2017г., в гр. Генерал Тошево, между  

 

1. ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, с ЕИК по БУЛСТАТ 2016174120061, 

със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, 

представлявано от инж. Йорданка Тончева чл.2 от ЗЗЛД, в качеството и на ДИРЕКТОР и Златан 

Денчев- ръководител счетоводен отдел, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и  

2. МОНОЛИТ ООД с ЕИК 834025452, седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300, 

бул. Трети март No 56, представлявано от КАМЕН ИВАНОВ чл.2 от ЗЗЛД , наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително 

- ремонтни работи – Ремонт на вътрешни помещения на административна сграда на ТП 

ДГС Генерал Тошево на адрес гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, в 

съответствие с количествените сметки, неразделна част от договора, както следва: 

№ Наименование на СМР м Количество Ед.цена Стойност 

1 Чистене на подпухнала боя и леко 

шпакловане на стени и тавани 
м2 460,00 3,21 1476,60 

2 Грундиране на тавани с готов грунд м2 422,00 1,30 548,60 

3 Боядисване на тавани с бял латекс м2 422,00 3,73 1574,06 

4 Грундиране на стени с готов грунд м2 1052,00 1,30 1367,60 

5 Боядисване на стени с цветен латекс м2 1052,000 3,91 4113,32 

6 Боядисване с блажна боя- метални 

врати, въздуховод и радиатори 
м2 51,00 4,07 207,57 

7 Боядисване с блажна боя по тръби мл 199,00 1,74 346,26 

8 Почистване и лакиране на врати и 

каси , вагонна шарка-двукратно 
м2 176,00 5,10 897,60 

 Общо:    10531,61 

 ДДС 20%    2106,32 

 Всичко с ДДС    12637,93 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2.Общата стойност на договора е 10531,61 лв. /десет хиляди петстотин тридесет и 

един/ лева без ДДС съгласно приетото предложение, неразделна част от договора и не 

подлежи на промяна за срока на договора. 

Чл.3.Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва: 

/1/.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва еднократно окончателно плащане по единични 

цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на действително 



извършените количества СМР, съставен между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

/2/.Окончателното разплащане се извършва в срок до 30/тридесет/ дни след приемане на 

всички извършени СМР с приемо-предавателен протокол, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ - 

чрез негов представител и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/3/. Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път по следната банкова 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 Обслужваща банка: Уникредит Булбанк 

 IBAN: BG42UNCR96601004412517 

 BIC: UNCRBGSF 

Чл.4. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези 

видове работи, които са отразени в протоколите за извършени и приети СМР.           

Чл.5. В случай на възникнала непредвидена необходимост, по договора се допуска 

промяна на количествата СМР, като плащането се извършва по договорените единични цени, 

при условие крайната цена по договора да не надвишава сумата по чл.2. 

  Чл.6.Единичните цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.  

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.7.Срокът за изпълнение на договора е 30.12.2017г., и започва да тече от датата на 

подписването му. 

IV.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

 Чл.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1.Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.  

2.Да извършва разплащане в срок до 30/тридесет/ дни от представяне на оформените 

разплащателни документи. 

3.Да участва със свой представител при приемане на обекта. 

4.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5/пет/ дневен срок след установяване на появили 

се в гаранционния срок дефекти. 

Чл.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверяват изпълнението на този договор по 

всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване 

правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.         

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени 

работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР 

до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.       

Чл.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: 

 1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице. 

 2.Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение 

предмета на договора през времетраене на строителството. 

Чл.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

       1.Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като 

организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с: 

 поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от 

договора; 



 действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и 

хигиена на труда и пожарна безопасност. 

2. Да осигурява свой представител за оформяне и подписване на всички документи, 

касаещи строителството, съгласно нормативните актове в областта на строителството; 

3.Да влага при изпълнението оферираните материали, отговарящи на изискванията на 

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за 

които да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати, технически одобрения и 

др. 

4.Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 

изпълнението на работите на обекта. 

5.Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната 

комисия. Некачествено извършени СМР няма да бъдат  разплащани  до отстраняването им и 

повторното им качествено изпълнение.  

7.Да не изпълнява СМР извън договорените или възложени с констативен протокол, в 

противен случай ще бъдат за негова сметка. 

8.Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи 

извършените СМР. 

9.Да отчита и представя фактури за вложените материали за при поискване от 

възложителя. 

10.Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува 

опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7. 

11.Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от 

обектите цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове 

временни работи. 

12.Да спазва задълженията, произтичащи от Наредба №2/22.03.2004г. на МРРБ за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

13. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до 

преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи 

се в докладите от проверки на място. 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнение 

на настоящия договор. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, които е получил, 

заедно с дължимите лихви. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази поверителността на всички поверително 

представени документи, информация или други материали, свързани с изпълнението на 

договора. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води пълна и точна счетоводна и друга отчетна 

документация за извършената дейност, позволяваща да се установи дали разходите са 

действително направени във връзка с изпълнението на договора. 

 

 Чл.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

обекта, предмет на договора. 

 Чл.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 

работи и дейности на обектите. 



Чл.15.(1).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не 

допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на 

обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора. 

 (2).В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, 

то възстановяването им е за негова сметка. 

Чл.16.Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на 

дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 Чл.17.(1).Гаранционният срок за извършените видове строителни работи предмет на 

настоящия договор е 12 /дванадесет/ месеца.  

(2).При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - чрез 

негов упълномощен представител уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет) дневен срок 

след установяването им. 

(3).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се в 

гаранционния срок дефекти, в срок договорен с констативен протокол, съставен между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - чрез негов упълномощен представител и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Поправките 

се приемат с констативен протокол съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

VI.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.18.Настоящият договор се прекратява: 

 1. С изпълнение предмета на договора.  

             2. По взаимно съгласие с двустранно споразумение. 

3. По причини, независещи от страните по договора, които не са могли да бъдат 

предвидени. В този случай страните подписват двустранен споразумителен протокол за 

уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването. 

4.Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

  4.1. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на 

изпълнението с повече от 10/десет/ календарни дни.  

 

VII.НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл.19.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 

неизпълнение на договорните си задължения. 

Чл.20.Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и 

пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.21.При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от сумата по чл.2 за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10% без ДДС, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта. 

Чл.22.При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% без ДДС от стойността на договора по чл.2. 

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни 

лица от ТП ДГС Генерал Тошево и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.23.При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва. 



Чл.24.Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за 

сметка на виновната страна. 

Чл.25.В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били 

в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация. 

  Чл.26.При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са 

дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети.  

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.27.Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно 

между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.  

Чл.28.За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и 

договорите и други действащи нормативни документи. 

Чл.29.Настоящият договор се състави в 2/два/ еднообразни екземпляра - един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     п /печат/                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п………… 
инж.Й. Найденова/                                                       /“МОНОЛИТ “ООД / 

 
Р-л счет.отдел:…………п……………… 

                               /Зл.Денчев/ 

    

 

 

  

 

 


