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ОБРАЗЕЦ №7 

 
Д О Г О В О Р  ЗА УСЛУГА (проект!) 

 
№ ________/_________2015г. 

 
Днес, ....................2015г. в гр.Белене, обл.Плевен, на основание Протокол от разглеждане на 

получени оферти след публикувана публична покана с ID №____/дд.мм.гггг, и утвърден от  Кмета на 
община Белене на________, съгласно чл.41 ал.1 и чл.101e от ЗОП, разпоредбите на Търговския закон, 
чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, Закона за обществени поръчки, се сключи 
настоящият договор между: 
 

1. Община Белене, със седалище и адрес на управление гр.Белене, ул. “България” №35, тел. 
0658/3-10-61, мобилен: 088/774-64-50, факс. 0658/3-10-62, ел. поща:  obshtinabl@gmail.com, уеб 
страница: http://belene.bg/, БУЛСТАТ 000413579, ДДС № BG000413579 представлявана от Момчил 
Недялков Спасов – Кмет на община Белене и Мая Здравкова Терзиева – Главен счетоводител на 
Община Белене, от една страна, наричани по-долу “Възложител”, 

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

гр. ......................................, ул. ............................... № ......., ЕИК (ЗДДС № BG): ..........................., 
представлявано от:  ................................. на длъжност: .............................., от друга страна, наричани по-
долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното: 

 
І. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

 
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва настоящия договор на основание чл.101е, ал.1 във връзка с 

чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с резултатите от проведена 
процедура по събиране на оферти чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за 
обществените поръчки, публикувана с ID № в ПОП ________/2015г. 

 
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
  Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
„Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране и 
дезакаризационни обработки против кърлежи в Община Белене за сезон 2015г.“ 
 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълнява успешно и качествено услугата, в 
съответствие с изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация и условията по 
публичната покана, и предложенията на Изпълнителя по чл.101в ал.1 т.2 и т.3 от ЗОП, неразделна 
част от настоящият договор. 

 
ІІI. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
 Чл.3.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да изпълнява услугата по чл.2 ал.1 от този 
договор в срок до 30.09.2015г. включително. Услугата по предходното изречение се изпълнява само 
по изрична заявка от страна на Възложителя и указан от него график и място. Възложителят изрично 
ще заявява и указва конкретния размер на площите и местностите със заявка за всяка възникнала 
необходимост от предприемане на действия по третирането или обработка. 
 

 (2) Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнение на услугата, предмет на  договора, 
същият не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение по договора, а договорът следва да се счита за 
развален по право от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по смисъла на чл.89 от Закона за задълженията и 
договорите. 
 

 
 
 

mailto:obshtinabl@gmail.com
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IV. ЦЕНИ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЛАЩАНИЯ 

 
Чл.4. (1) Цена за третиране на 1 дка площ за авиационна обработка по дейност 1 е в размер 

на ..................... лв. (словом:.....................................................................................) без ДДС, ДДС в 
размер на .................... лв. (словом.................................................................................) или ...................... лв. 
(словом:........................................................................................................) с ДДС. 
 

(2) Цена за третиране на 1 дка площ за наземна обработка по дейност 2 е в размер на 
..................... лв. (словом:.....................................................................................) без ДДС, ДДС в размер на 
.................... лв. (словом.................................................................................) или ...................... лв. 
(словом:........................................................................................................) с ДДС. 

 
(3) Цена за третиране на 1 дка площ за наземна обработка по дейност 3 е в размер на 

..................... лв. (словом:.....................................................................................) без ДДС, ДДС в размер на 

.................... лв. (словом.................................................................................) или ...................... лв. 
(словом:........................................................................................................) с ДДС. 

 
(3) В цената по ал.1 - ал.3 се включват и всички разходи свързани с изпълнението на 

третиранията (за гориво, вода и пр.), вкл. и стойността препарите които ще се използват.  
 

  Чл.5. (1) Плащанията по този договор ще се извършват в лева по банков път от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на оригинална фактура 
и протокол за извършена ДДД обработка съгласно Приложение №4 към Наредба №3 от 24.01.2005 г. 
за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и  дератизации издадена от 
Министерство на здравеопазването (МЗ) след всяко третиране на обектите, по банков път чрез 
платежно нареждане, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

 Обслужваща банка: …………………….. 
 IBAN: …………………………………….. 

BIC: ………………….. 
 
(2) Издаваните от изпълнителя фактури по ал.1 следва да са в съответствие със Закона за 

счетоводството, Закона за ДДС и Правилникът за прилагането му (за изпълнител, регистриран по 
ДДС). Всички плащания по договора се извършват, след получаване на информация от НАП и 
Агенция „Митници” в съответствие с изискванията на Решение на МС № 788/28.11.2014 г. за 
разплащанията на разпоредители с бюджет по договори. 

 
(3) Изпълнителя е/не е регистриран по ДДС. (оставя се вярното при подписване на договора) 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да заплаща в срок съответното възнаграждение за извършените третирания и обработки, 

съгласно чл. 5 от Раздел IV на настоящия договор. 
2. Да осигури необходимите предварителни мероприятия за извършване на услугата, а именно: 

 тревните площи да се окосят преди обработките; 
 уведомяване на обществеността за предстоящо третиране и предупреждение в съответния 

район да няма хора и животни по време на самата обработка. 
3. Да осигурява на длъжностните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до всички обекти и 

прилежащи площи, подлежащи на обработка. 
4. Да осигури присъствието на свой представител по време на обработката на обекта(ите), който 

заверява с подпис изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ потвърдителни документи за извършената работа. 
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. По всяко време да изисква и да получава информация относно хода на изпълнение на 

настоящия договор, да дава разпореждания по изпълнението му. 
2. Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки, относно качеството на 

изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
 

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135498425/
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135498425/
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=2E929C46E0C1762F6D8BD633DDBFAF33?idMat=90250
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=2E929C46E0C1762F6D8BD633DDBFAF33?idMat=90250


Стр. 3 от 5            „Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране           
и дезакаризационни обработки против кърлежи в Община Белене за сезон 2015г.“ 

 
При констатирани нарушения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя протокол, който представя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 2 (два) работни дни да подпише протокола 
или да възрази писмено. При непостигане на съгласие или неподписване на протокола в договорения 
срок, договорът се прекратява незабавно и безвиновно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Да получава своевременно и качествено услугите, дължими му по настоящият договор. 
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на спешна нужда от услуга по предмета на 

настоящия договор, да реагира адекватно в срока по чл.7 ал.1 т.8 по този. 
5. Да изисква съставянето на протокол за извършена ДДД обработка. 
6. Да откаже приемането на извършената работа и да не подпише протокол за извършена ДДД 

обработка, в случай че същата не отговаря на изискванията за качество или не са третирани 
съответните указани площи.  

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 7 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 1. Да извършва третиранията и обработките, предмет на настоящия договор, в съответствие с 
Техническата спецификация и указанията на Възложителя, неразделна част от настоящият договор. 
Обработките да се извършват при наличие на благоприятни метеорологични условия и в часови 
диапазон съобразен с работното време в съответните сгради и площи. 
 2. Да проследяват ефективността на извършените обработки; 
 3. Да се спазват стандартите и изискванията свързани с извършване на услугите; 
 4. Да спазват стриктно указаните от производителя начин на употреба на препаратите; 
 5. Да спазват стриктно мерките за безопасност при работа с използваните препарати; 
 6. Да използват ниско-токсични препарати, одобрени/разрешени от МЗ, отговарящи на БДС и 
отрасловите норми на РБ и гарантиращи безопасността на хората и околната среда; 
 7. При установяване на недостатъци на извършените услуги, в срок до 24 (двадесет и четири) 
часа да осигури качествено извършване на услугата за своя сметка. 
 8. При възникване на спешна необходимост от услуги, в срок максимум до ____ часа (<с думи>) 
за назмена обработка и до ____ часа (<с думи>) за авиационна обработка съгласно техническото 
предложение на изпълнителя, да посети обекта/тите и да осигури качествено извършване на услугата. 
 9. Да носи материална и наказателна отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по 
време на изпълнението на настоящия договор. 
 10. Да осигури необходимите за извършване на услугата консумативи като гориво, препарат, 
вода и др. и поеме за своя сметка разходите по тях, в рамките на цената по чл.4 ал.1 - ал.3. 
 11. Да осигури по време на извършването на всички дейности по третирането: 
   а). Безопасността на автомобилното движение като спазва Закона за пътищата, Закона 
за движение по пътищата и Правилника за приложение на закона за движение по пътищата; 
   б). Безопасността на летателните апарати и процеса на авиационното третиране и 
обработка; 
     

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 - да получи дължимото възнаграждение при условията на Раздел IV от този договор. 
 - да получава цялата информация, необходима за осъществяване предмета на договора и за 

изпълнение на задълженията си по същия. 
(3) При изпълнението на дейностите изпълнителя може да консултира и дава предложения на 

Възложителя във връзка с провеждане на хигиенно – профилактични мерки за борба с вредителите, 
като спазва правилата за добра хигиенна практика. 

(4) Изпълнителят може да дава указания на Възложителя за сроковете и условията на експозиция 
на прилаганите препарати съгласно инструкциите на МЗ и фирмите производителки, с цел постигане 
на максимална ефективност. 

 
VІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 
Чл.8.(1) При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща  мораторна 

неустойка в размер на 20 лв. (двадесет лева) за всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността 
на неизвършените услуги за времето в забава. 

 (2) Когато размерът на причинените вреди и пропуснати ползи е по–голям от размера на 
неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по общия ред да го установи. 
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 (3) При забавено изпълнение повече от 3 (три) дни на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без да даде 
допълнителен срок, тъй като задължението е трябвало да се извърши непременно в уговореното време, 
което произтича от естеството на предмета на настоящия договор. В такъв случай, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да реализира правата по чл.8, ал.1 от Договора, като неустойката за 
забава се трансформира в неустойка за неизпълнение. 

 
 Чл. 9. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се установяват 

и събират, съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Гражданския процесуален кодекс 
(ГПК). 

     
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.10. Действието на този договор се прекратява:  
1. С изтичане на срока на договора, след изпълнение на всички задължения на страните по 

него. 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.  
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.  
 
Чл.11. (1). Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на дадена 

обработка с повече от 48 /четиридесет и осем/ часа, или няма да извърши дезинсекционните 
мероприятия по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да 
развали договора без предизвестие. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за 
обезщетение.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му (включително при невъзможност да се осигури финансиране), не е в 
състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или обезщетения, а му заплаща само направените до момента на 
прекратяването разходи.  
 

Х. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 12. Страните се задължават да не преотстъпват по какъвто и да било начин, правата и 
задълженията си по настоящия договор в цялост или отделни техни части, без писменото съгласие на 
другата страна. 

Чл.13. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, органите на управление и 
представителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-
дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър. 

Чл. 14. При промяна на банковата сметка, посочена в чл. 5 от този договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. 
В случай, че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно 
извършено. 

Чл. 15. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в 
писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Община Белене  
гр. Белене, 5930 
обл. Плевен 
ул. "България" № 35 
тел.: 0658 31061 
факс: 0658 31062 
e-mail: obshtinabl@gmail.bg 

 

 
Чл. 16. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото законодателство на 

Република България. 
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и дезакаризационни обработки против кърлежи в Община Белене за сезон 2015г.“ 

Чл. 17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по 
взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка една от страните може да отнесе спора за 
решаване от компетентния български съд.  

 
Чл. 18. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия Договор се 

решават доброволно от страните по пътя на преговорите с подписване на двустранно писмено 
споразумение към Договора, а при не постигане на съгласие – по съдебен ред и/или по реда на 
Гражданския процесуален кодекс. 

 
 
Чл.19. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат Закона за обществените 

поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, действащото законодателство на 
Република България. 

 
Чл.20. С подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и приема 

клаузите и условията по изпълнението му. 
 
Чл.21. Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и 

два за Възложителя. Неразделна част от него са следните приложения: 
 

Приложения:  
 
1. Приложение № 1 - Предложението по чл.101в ал.1 т.2 от ЗОП от офертата на Изпълнителя; 
2. Приложение № 2 – Ценово предложение по чл.101в ал.1 т.3 от ЗОП от офертата на 

Изпълнителя. 
 
 
ЗА  В Ъ З Л О Ж И Т Е ЛЯ:                                                   ЗА  И З П Ъ Л Н И Т Е Л: 
 
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ      
                                                                       

 
КМЕТ: _____________                                <длъжност>:_____________________ 

            /Момчил Спасов/                                                                              /…………………./ 

 

 
 
Гл. счетоводител: ________________ 

                                    /Мая Терзиева/ 
 
 
 

СЪГЛАСУВАЛ! 
                           Юрисконсулт: _________________ 
                                                          /................. /  
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