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Днес.  2015 год. в гр. Искър. облает Плевен се сключи настояхция договор
между:

ОБЩИНА ИСКЪР със седалище и адрес на управление -  гр. Искър, облает Плевен, 
ул.Тсорги Димитров” № 38 с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР по ДДС BG 000413942, 
представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов -  Кмет на Общината, наричана в 
договора ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ от една страна, 
и

ЕТ “Ж О РО  -  ГЕОРГИ ГЕРГОВСКИ” със седалище и адрес на управление - гр. 
Искър, облает Плевен. ул.”Васил Коларов” № 2, с ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД 
114623752, представляван от Георги Бориславов Гсрговски с адрес: гр. Искър, облает 
Плевен, ул.“Басил Коларов” № 2, наричан в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на свой риск да 
изработи погребални ковчези и надгробии зпаци, съгласно предетавената оферта (.Приложение 
№> 1), неразделна част от настоящия договор и количества, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва погребалните ковчези от масивна дървесина и 
фазер и надгробни знаци със свой материал, като отговаря за доброю му качество.

И. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената на 1 (един) брой погребален ковчег и надгробеп знак (кръет) е в размер 
на 40.00 (четиридесет) лева.

(2) Цената, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определена с Решение № 684 от 
13.02.2015 г. на Общински съвет -  Искър, с окончателна и не подлежи на увеличение.

Чл. 4. Плащането на заявените и изработени количества се извършва в брой на касата на 
Общината в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура.

Ш . СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила, считано 
от 27.04.2015 г.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на договора е гр. Искър, община Искър, облает Плевен.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълтгява в срок и без отклонения съответните 
дейности съгласно чл. 1 от настоящия договор.

(2) Да извършва проверка във всеки момент от излълнението на договора отпоено 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметра, без това да пречи на 
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора.

(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответсгвие с техническата спецификация и с технического предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 
сьгласно настоящия договор.

(2) Да не разпространява иод каквато и да е форма всяка прсдоставена му от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представсната от него оферта {Приложение N9 1), неразделна 
част от настоящия договор.

(3) Да окаже необходимо™ съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
възложената работа.

(4) Да осигури за своя смстка разходите по транспорта до склада на общинско 
мероприятие БКС.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, иосочени в 
настоящия договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимого съдействие за осыцествяване на 
работата по договора, включитслпо предоставяне на нужната информация и документа за 
изиълнеиие на договора.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изработи своевременно и качествено заявсните количества ковчези и надгробии 
знаци със свой материал, съгласио представеиата от него оферта {Приложение № 1), 
неразделна част от настоящия договор.

(2) Да не пред о ставя документа и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задължснията му по настоящия договор.

V, ПРЕДАВ АНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11. Приемането на извършената работа по чл. 1 от настоящия договор се 
извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица 
{Приложение № 2 от настоящия договор).

Чл. 12. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване 
от лицата по чл. 11 на двустранен протокол (Приложение №  3), неразделна част от настоящия 
договор.

VI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 13. В случай на забавяне при изпълнението на работата но договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и 
една десета процент) за всеки просрочен ден, но не повече от 1 0 % (десет процента) от 
стойността на забавената дсйност.

Чл. 14. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правого да 
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 15. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинсни от непредвидени обстоятелства.



Чл. 16. В слагай че страпата, която е слсдвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава, тя не може да сс ггозовава на настъпили непредвидени 
обстоятелства.

Чл. 17. Страната, засегната от настъигош непредвидени обстоятелства, е длъжна да 
предприсме всички действия с грижата па добър стонанин, за да намали до минимум 
ионесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено друтата страна в срок от 15 дни от 
настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпгоште от това вреди.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ IIA ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока по чл. 5.
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора -  

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
(4) При консгатирани нередности и/или конфликт на интереси -  с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) С окончателното му изпълнение.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
(1) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5

работай дни.
(2) не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани

недостагыда.
(3) не изпълни точно пякое от задълженията си по договора.
(4) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация.
Чл, 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно със 

едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяваието става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършенитс от страна на ИЗПЪЛНИ.ТЕЛЯ и одобрсни 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Страните но този договор могат да го изменят или допълват само но 
взаимно съгласие, изразено в писмена форма, което става неразделна част от договора.

Чл. 22. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 
на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато 
са изпратени по пощата (с обратна разписка), но факс, електронна поща или предадени чрез 
куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 23. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия 
си адрес другата страна, съобщепията щс се считат за надлежно връчени и когато са изпратени 
на стария адрес.

Чл. 24. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 
страните, а при непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 
Република България.

Чл. 25. За всички неуредени в този договор вънроси сс прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство.

Чл. 26. Всички изменения и допълнения на настоящия договор се правят по 
взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.



Приложение: Неразделна част от настоящий договор с представената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта с Per. № 30-26-1 от 10.02.2015 г. (Приложение№ 1)

Списьк на лицата, упълномощени от Възложитсля да присмат извършената работа 
по настоящия договор (Приложение Же 2)

- Приемо-предавателен протокол (Приложение Ж« 3)

Настоящият договор се състави и подниса в два однообразии екземпляра -  по един 
екземпляр съответно за Изпълнителя и за Възложителя.

ЗА ИЗЦЪЛНИТЕЛ:
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/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искьр "

/Георш  Гергрвски/ .•
Управптёл на

ЕТ “Жоро -  Георги Герговски”
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/Тсменужка Цановска/
Главен счетоводител

Съгласувал: ./ 
Мария Ивахюва
Юрисконсулт
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