
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА 

№ РД-02-09-59 / 16.10.2014 г. 
 

 

Днес 16.10.2014 г. в гр. Златарица се сключи настоящият граждански 

договор между: 

 

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ЕИК: 000133778, с адрес: гр. Златарица, 

ул. Стефан Попстоянов № 22, представлявана от Пенчо Василев Чанев - 

Кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова – Гл. 

счетоводител, упълномощено лице  по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, 

наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и  

ИНЖ. МАРИЯ ДРАГАНОВА ПЕТРОВА, с диплома № 

008217/28.03.1974 г., ЕГН: чл.2 от ЗЗЛД във вр. с чл. 22б от ЗОП, л.к. № 

чл.2 от ЗЗЛД във вр. с чл. 22б от ЗОП, изд. на чл.2 от ЗЗЛД във вр. с чл. 

22б от ЗОП от МВР – чл.2 от ЗЗЛД във вр. с чл. 22б от ЗОП, адрес: чл.2 

от ЗЗЛД във вр. с чл. 22б от ЗОП, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от 

друга страна. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

І. Предмет и срок на изпълнение на договора 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да упражнява 

инвеститорски контрол на обект „Възстановяване на пътна връзка за 

квартал в с. Дедина” в съответствие с изискванията на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/ и други нормативни актове в тази област. 

 

Чл. 2. Срокът на настоящия договор е до завършване на строителството с 

подписване на необходимите документи и актове и въвеждане на обекта в 

експлоатация, но не повече от определения срок на договора за 

строителство. 

 

 

ІІ. Възнаграждение и начин на плащане 

 

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 

в размер на 450.00 лева бруто. 

 

Чл. 4. Изплащането на възнаграждението ще бъде извършено в срок 10 

работни дни след въвеждане на обекта в експлоатация. 

 



ІІІ. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява 

дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да откаже да приеме извършената услуга, ако не е изпълнена съгласно 

изискванията му. 

3. Да не заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на  

задълженията по настоящия договор. 

4. Да изисква обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на 

задълженията по договора. 

5. Да възлага допълнителни работи станали необходими в процеса на 

изпълнение на предмета на договора. 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за 

изпълнение задълженията по договора. 

2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта. 

3. Да окаже нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точното 

изпълнение предмета на договора. 

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение. 

 

ІV. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение. 

2. Да изисква да му се предоставят необходимите документи за изпълнение 

на задълженията му. 

3. Да получи свободен достъп до обекта. 

4. Да получи необходимото съдействие за изпълнение предмета на 

договора. 

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да упражни инвеститорски контрол по изпълнение на строително – 

монтажните работи на обекта. 

2. Да присъства на обекта по време на строителството. 

3. Да подписва констативни протоколи за действително извършени СМР, с 

които се документира количеството и качеството на строителните работи, 

определени с договора за строителство на обекта. 

4. Да следи за изпълнение на линейните графици за строителния процес. 

5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за хода на строителството и 

изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите 

пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



6. Като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изисква и ползва всички 

необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните 

строителните материали, да следи и контролира правилността на 

технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените СМР. 

При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от 

изпълнителя на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да вписва констатациите си в 

Заповедна книга за обекта предмет на договора, да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да изиска отстраняването им от изпълнителя допуснал 

нарушението. 

7. Да състави доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при разногласие между 

ИЗПЬЛНИТЕЛЯ и участниците в строителството, в срок от един ден от 

настъпването му. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се произнася в 3 дневен срок от 

получаването на доклада със становище и решение на възникналото 

разногласие. 

8. Да участва в комисии от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с 

предмета на договора. 

9. След приключване на строителството да изготви доклад за упражнен 

инвеститорски контрол. 

10. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица 

собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по 

повод изпълнението на договора. 

11. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнала невъзможност 

да изпълни задълженията си по настоящия договор. 

12. Да изпълнява и други задачи, свързани със строителните работи, 

възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VІ. Прекратяване на договора 

 

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява: 

1. С изпълнение предмета на договора. 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение или лошо 

изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Поради обективна невъзможност за изпълнение на настоящия договор. 

 

VІІ. Неустойки и санкции 

 

Чл. 10. В случай на неизпълнение на настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в размер на 10 

% от дължимото му възнаграждение. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност с изпълнителя на 

СМР при последващо установяване на разминавания между реално 

извършени СМР и отчетени такива. 

 

VІІІ. Заключителни разпоредби 



 

1. Настоящият договор може да се изменя или допълва по взаимно 

съгласие на страните, изразено в писмена форма, което става неразделна 

част от договора. 

2. Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно 

съгласие. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване до 

компетентния съд. 

3. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Р. България. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

 

 

 

Съгласувал юрист: чл.2 от ЗЗЛД във вр. с чл. 22б от ЗОП   

    /Емилия Иванова/ 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

1. чл.2 от ЗЗЛД      1. чл.2 от ЗЗЛД 

във вр. с чл. 22б от ЗОП    във вр. с чл. 22б от ЗОП 

/Пенчо Чанев – Кмет/     /инж. Мария Петрова/ 

 

 

2. чл.2 от ЗЗЛД във вр. с чл. 22б от ЗОП 

/Диана Тодорова – гл. счетоводител/ 


