
  ПРОЕКТ!!! 

 

 

ДОГОВОР 

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
 

Днес, ....................2019 г. в гр. София между район „Красно село”, гр. София, 

бул. "Царб Борис ІІІ" № 124, представляван от кмета – Христо Апостолов и главен 

счетоводител Венета Георгиева, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и от друга страна ....................................................., със седалище и адрес на управление: 

.........................................., ЕИК .............................., представлявано от управляващия: 

.........................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание 

чл. 194, ал. 1 и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, се сключи настоящия договор за 

следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

следното: ..................................................................................................................................... 

  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. Цената за изработването на инвестиционните проекти е в размер на  

...................................... /............................................. / лв. без ДДС или 

...................................... /............................................. / лв. с ДДС.  

Чл. 3. Плащанията по договора се извършват по банков път, въз основа 

подписан приемо предавателен протокол, одобрен и подписан Акт за извършената 

работа (по образец на район „Красно село”) и оригинална данъчна фактура, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 4. Плащанията по договора се извършват по следния начин: 

1. 20% авансово - при подписване на настоящия договор; 

2. 70% при предаване на инвестиционния проект; 

3. 10% при одобряване на инвестиционния проект от компетентния 

орган. 

 

ІІІ. СРОКОВЕ 
Чл. 5. Сроковете за изпълнение на договора са както следва: 

(1) Срок за предаване на инвестиционен проект (и/иликонструктивно 

обследване) по всички части - ……………………….. календарни дни, считано от датата 

на подписване на договора. 

(2) Срок за отстраняване на забележки /нередности/ по предадения работен 

инвестиционен проект (и/иликонструктивно обследване) 7 /седем/ календарни дни, 

считано от датата на получаването им в писмен вид от Възложителя. 

  

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 6. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора се определя от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % от стойността на договора по чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предоставя банкова гаранция или гаранцията се внася при подписване на настоящия 

договор. Гаранцията се внася в касата на район „Красно село” или по банков път: 

BG15SOMB91303324913901 BIC SOMBBGSF. Внесената гаранция за изпълнение в 

размер на 3% от стойността на договора се възстановява по номинал от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на срока на договора. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд. 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 
Чл. 7. Предаването на проектите и/или конструктивното обследване от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става с двустранно подписан приемо--

предавателен протокол. 

Чл. 8. При възражение от страна на Възложителя по изпълнението на 

договорените работи или забележки от контролните органи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 

в срок от 5  работни дни да ги изпрати писмено на Изпълнителя за отстраняването им. 

Чл. 9. Инвестиционният проект се одобрява от съответния орган съгласно 

разпоредбите на чл. 145, ал. 1 от ЗУТ и § 1, ал. 4 от ДР на ЗУТ. 

Чл. 10. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по 

негова вина грешки и пропуски, посочени от Възложителя, от одобряващия и 

специализираните контролни органи в срока по чл. 5, ал. 3 от настоящия договор.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да контролира изпълнението на 

договора по всяко време, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква 

допълнителна налична информация. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 да извърши дейностите предмет на договора чрез квалифицирани лица – 

проектанти с пълна проектантска правоспособност; 

 да изпълни качествено възложената му дейност; 

 при изпълнение на договорната задача да спазва всички изисквания на Закона 

за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове; 

 да представи в договорения срок резултатите от своята дейност; 

 при покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури присъствие на 

компетенти лица за разглеждане на резултатите от работата; 

 да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регламентиран достъп до всички материали и 

документи във връзка с договора през всички етапи на работа по предмета на договора. 

 

VІІI. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 14. (1). При неизпълнение на задълженията по настоящия договор 

неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията 

на действащото българско гражданско и търговско законодателство. 

Чл. 15. (1). При забавено изпълнение на договорените работи или тяхното 

непредаване по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, виновната страна дължи на изправната 

неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден. 

(2) Неизправната страна по договора дължи и обезщетение за претърпени вреди 

и пропуснати ползи, ако последните превишават неустойките; 

Чл. 16. Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава изправната 

страна от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на 

неустойката. 

Чл. 17. Всички спорове, възникнали в изпълнение на настоящия договор, се 

решават по взаимно съгласие между страните. 



Чл. 18. В случай, че страните не постигнат съгласие по предходния член, 

въпросите се решават по съдебен ред. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 19. (1) Действието на този договор се прекратява: 

1. с изпълнението на всички задължения на страните; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора. 

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след неговото сключване, не е в състояние да изпълни 

задълженията си. 

(2) В случаите по ал. 1 се дължи обезщетение за претърпените вреди от 

сключването на договора. 

Чл. 21. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на 

възложената работа с повече от 10 (десет) дни или няма да я извърши по уговорения 

начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които 

са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. 

 

 Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 22. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 

изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и 

обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 

финанси на страните, свързани с изпълнението на обществената поръчка. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на 

задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки. 

Чл. 23. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до 

нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 24. Отговорни длъжностни лица за контрол по изпълнението на настоящия 

договор са: 

1. арх. Христо Кючуков – главен архитект; 

2. инж. Веска Савова – главен инженер. 

Чл. 25. 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, а при 

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 26. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство на Република България. 

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 

следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните 

е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднакви екземпляра - един за 



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Приложения:  

1. Оферта на Изпълнителя 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ХРИСТО АПОСТОЛОВ    

Кмет на район „Красно село”                 

     

     

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА 
Главен счетоводител 
 


