ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА
№ РД-02-09-57 / 02.10.2014 г.
Днес 02.10.2014 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
СТЕФАН ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ – МЛАДШИ АДВОКАТ при
ВТАК, с личен № 4700005750, с адрес: гр. Елена, ул. „Йеромонах Йосиф
Брадати” № 9, ЕГН: ** 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, срок и място на изпълнение на договора
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да участва
като член на комисия за провеждане на процедура за предоставяне на
концесия на обекти публична общинска собственост, представляващи:
Язовир „Родина – 1” с № 000048, в землището на с. Родина; Язовир
„Родина – 2” с № 000028 в землището на с. Родина; Язовир „Таралъка” с №
000068 в землището на с. Росно; Язовир „Горско Ново село” с ид. №
17213.102.37, с. Горско Ново село; Язовир „Влашки дол” с ид. №
30962.711.1 в м. „Влашки дол”, гр. Златарица; Язовир „Кандиловец” с ид.
№ 30962.702.1 в м. „Кандиловец”, гр. Златарица.
Чл. 2. Срокът на настоящия договор е до приключване на процедурата за
предоставяне на концесия с определяне на концесионер и подписване на
договор с него или до изготвяне на решение за прекратяване на
процедурата за предоставяне на концесия.
Чл. 3. Мястото на изпълнение на настоящия договор е: гр. Златарица, ул.
„Стефан Попстоянов” № 22, заседателна зала.
ІІ. Възнаграждение и начин на плащане
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение
в размер на 150.00 лева.

Чл. 5. Изплащането на възнаграждението ще бъде извършено в срок 10
работни дни след приключване на процедурата за предоставяне на
концесия с подписване на договор с концесионер или с решение за
прекратяване на процедурата.
ІІІ. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнение на поетата работа
качествено и в срок, при спазване разпоредбите на Закона за концесиите.
2. Да не заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на
задълженията по настоящия договор.
3. Да изисква обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неучастие в работата на
комисията.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение.
2. Да окаже нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точното
изпълнение предмета на договора.
ІV. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение.
2. Да изисква да му се осигури необходимото съдействие за изпълнение
предмета на договора.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да участва в работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране
на участниците.
2. Да подпише декларация по чл. 46, ал. 5, т. 2 от Закона за концесиите .
3. Да подаде искане за освобождаване от състава на комисията при
настъпване на обстоятелство по чл. 46, ал. 5, т. 2 от Закона за концесиите.
4. Да изпълнява задълженията си като член на комисията съгласно чл. 48,
ал. 1 от Закона за концесиите.
5. Да подписва решенията и протоколите за извършените действия на
комисията.
6. Да не разпространява информация във връзка с процедурата, за което
подписва декларация.
7. Да съгласува концесионните договори с определените концесионери.
8. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнала невъзможност
да изпълни задълженията си по настоящия договор.
VІ. Прекратяване на договора

Чл. 10. 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
Чл. 11. В случай на неизпълнение на настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10
% от стойността на дължимото му възнаграждение.
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
във вр. с чл. 22б от ЗОП
/Пенчо Чанев – Кмет/

1. чл.2 от ЗЗЛД
във вр. с чл. 22б от ЗОП
/мл. адв. Стефан Николов/

2. чл.2 от ЗЗЛД във вр. с чл. 22б от ЗОП
/Диана Тодорова – гл. счетоводител/

