
Проект! 

ДОГОВОР 

 
№ ……………/............................. 

 
 

Днес ……………….. 2017 г. в гр. Белово, между: 

ОБЩИНА БЕЛОВО, със седалище ……….., с ЕИК: BG ……………. 
представлявана от …………….– Кмет на Община Белово и ……………..- „Главен 
счетоводител”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и  
.…………………........................…………., със седалище и адрес на управление: 

.................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ [за чуждестранно лице - съответната 
идентификация съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето 
е установено], представлявано от ........................................ в качеството му на 
............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 
На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с 

проведена обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от ЗОП и 
въз основа на Протокол № ............ от ....................... г. на Кмета на Община Белово за 
класиране на участниците и определяне на изпълнител, след проведена обществена 
поръчка чрез обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП                        
№ .................... от ....................... г., се сключи настоящият договор, с който страните по 
него се споразумяха за следното: 

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

възнаграждение да изпълни обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово” по обособена 
позиция № ………………………………………., при условията на настоящия договор, 
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1 към настоящия 
договор), Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 
към настоящия договор) и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 
към настоящия договор), 

 
II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
(2) Срокът на изпълнение на договора е ............(.............)  месеца от датата на 

сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс, съгласно чл. 4, ал. 2. 
(3) При необходимост Възложителят ще приложи чл.116 от ЗОП във връзка с 

предвидено подновяване на дейността за срок от 12 месеца. 
 

III. КАЧЕСТВО 
Чл. 3 Услугите, предмет на договора, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва 

да отговарят на изискванията за качество, заложени в индивидуалните разрешителни и 
представената оферта за изпълнение на предмета на договора, включително на 
предложението за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор 
/Приложение № 2/. 

 
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена 
за предоставените услуги, включени в предмета по чл. 1 от договора, в размер и условия, 
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3), неразделна 
част от настоящия договор. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
изпълнението на поръчката. Договорената цена е окончателна и не подлежи на 
актуализация за срока на настоящия договор. 

(2) Финансовият ресурс по договора е до ………….. (…………) лева без ДДС или 
…………… (………………….) лева с ДДС 

Чл. 5 (1) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в български 
лева, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на представяне на фактура по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN ....................................................................... , 
BIC .......................................................................... ,  
Банка, клон ............................................................. . 
Титуляр на сметка:………………. 
(2) Към фактурата се прилага детайлизирана справка с данни за период на 

фактуриране, месечни абонаментни такси, вид на услугата, стойност на услугата; 
продължителност и стойност на проведените телефонни разговори, според вида им: 
национални, международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа); 
отчитане на броя изразходвани безплатни минути за всеки проведен разговор. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да изпълни задълженията си по настоящия договор, спазвайки изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в техническата спецификация, своето предложение за 
изпълнение на поръчката и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор, 
качествено и в определените срокове. 

2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата информация, необходима за ползване 
на услугите; 

3. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на 
дружеството до изтичане срока на договора, включително и в случай, че вече не 
притежава лицензите, описани в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. да осигури опазването на служебната и търговката тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
от страна на своите служители, както и на личните и служебни данни на служителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число и всяка друга информация и документация, предоставени 
им във връзка с изпълнението на договора. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи от Възложителя необходимите данни и съдействие за изпълнение на 

поетите с настоящия договор задължения. 
2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор и 

ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор; 
2 да оказва пълно и навременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 

изпълнение на настоящия договор; 
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация, с която 

разполага, свързана с изпълнението на настоящия договор. 
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на Общите условия 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, настоящия договор и приложенията към него; 



2. да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора чрез упълномощен 
свой представител по всяко време, по начин, не затрудняващ работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3.по всяко време да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 
дължимите суми за ползваните услуги, предмет на настоящия договор, включително и 
предходен период, включително и подробни извлечения; 

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок, без 
отклонение от договореното, без недостатъци; 

 
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 10. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. с изтичане на срока по чл. 2, ал. 2; 
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
3. без предизвестие - при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4. с едномесечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора чрез десетдневно писмено 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение, изпълни го лошо 
или забави изпълнението на задължение повече от 5 (пет) дни. 

6. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 
задача.  

7. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения, договорът се 
прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.11. Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при достигане на 
предвидената в чл. 4, ал. 2 стойност. 

 
VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл. 12. Всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора 

се счита за конфиденциална. 
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива по какъвто и да е начин и под 

каквато и да е форма договора или част от него на трети лица без предварителното 
писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото 
законодателство. 

 
VIII. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 15. При забава на изпълнение на някое договорно задължение, както и при 

некачествено или лошо изпълнение или при виновно неизпълнение на договорно 
задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от 
стойността на дължимата сума за съответния месец, но не повече от 5% (пет процента) от 
стойността на договора. 

Чл.16. Дължимите неустойки по предходните членове не лишават  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера 
на неустойката. 

 
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 17. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени 

в писмена форма, включително и по факс от упълномощените представители на страните. 



Чл. 18 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят следните: адреси за 
кореспонденция, отговорни лица и банкови сметки, свързани с изпълнението на 
настоящия договор: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОБЩИНА БЕЛОВО ……………………………… 
Адрес за кореспонденция: Адрес за кореспонденция: 
гр. Белово ……………………………… 
ул. ……………………………… ………………………………  
тел.: ………………… тел.: ………………………... 
факс: ……………….. факс: ………………………. 
e-mail: …………………….. e-mail: ................................ 
Отговорно лице: Отговорно лице: 
…………име, фамилия…… 
……………длъжност………  

…………име, фамилия…… 
……………длъжност……… 

Банкова сметка, от която ще се извършват 
плащанията по договора: 

Банкова сметка, по която ще се извършват 
плащанията по договора: 

IBAN: …………………………… IBAN: ………………………. 
BIC: ……………………………... BIC: ………………………… 
Банка: …………………………… Банка: ……………………… 

 
(2) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята 
за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 
адрес. 

Чл. 19. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от договора, на трети лица. 

Чл. 20. За всеки спор относно съществуването и действието на договора или във 
връзка с неговото нарушение, включително спорове и относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му – частично или 
цялостно, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилагат разпоредбите 
на българското гражданско право, като страните уреждат отношенията си чрез 
споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред 
компетентния български съд. 

 
Неразделна част от настоящия договор са : 
1. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1 
2. Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя – Приложение № 2. 
3. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3; 
 
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
ОБЩИНА БЕЛОВО      „…………………….” …….  
 



 
КМЕТ: .....................................    УПРАВИТЕЛ:........................... 

/…………………………/           /………………………/ 
 
 
 „Главен счетоводител”:       ……..………………..     
    /………………….…../ 
 
Съгласувал, 
Юрисконсулт: ………………………... 
  /…………………………/ 
 


