
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА 

№ РД-02-09-64 / 01.12.2014 г. 
 

 

 

Днес 01.12.2014 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. АНЕЛИЯ ПЕНЕВА ХРИСТОВА, 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 *** г. от МВР – 

*** чл.2 от ЗЗЛД във вр. с чл. 22б от ЗОП ***, с 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 договора 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши: 

1. текуща работа по преписки, проекти за одобряване на ПУП съвместно с 

гл. архитект и др.;  

2. консултации относно издаването на скици, свързани с прилагането на 

регулацията; 

3. проверка и подреждане на архива; 

4. изготвяне на скици, технически задания, обявления, заповеди, 

предложения до Общински съвет и др.   

5. изготвяне на жалби и изпращане до компетентните органи; 

6. участие в комисии; 

7. участие в заседанията на ЕСУТ 

8. издаване на удостоверения 



9. други дейности, свързани с нормалното протичане на работата в Община 

Златарица. 

 

Чл. 2. Срокът на настоящия договор е от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. 

 

 

ІІ. Възнаграждение и начин на плащане 

 

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 

в размер на 588.20 лева бруто. 

 

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

работни дни след представяне на отчет за извършената работа. 

 

 

ІІІ. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и в срок изпълнение на 

поетата работа. 

2. Да откаже да приеме работа, която не е извършена в срок или съгласно 

нормативните изисквания. 

3. Да не заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неточно и 

некачествено изпълнение на задълженията по настоящия договор. 

4. Да изисква обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на поетата 

работа с настоящия договор. 

5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повторно извършване на некачествено 

свършена работа за негова сметка. 

6. При поискване да получава информация за извършената до момента 

работа. 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение. 

2. Да окаже нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точното 

изпълнение на договора. 

3. Да приеме без възражения качествено изпълнена и в срок работа от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІV. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение. 



2. Да изисква да му се осигури необходимото съдействие за изпълнение 

предмета на договора. 

3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме качествено извършената и в 

срок работа. 

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да идва поне един път седмично в сградата на общинска администрация 

на ул. „Стефан Попстоянов” № 22, гр. Златарица. 

2. Да предава в срок документите и книжата по извършената от него 

работа. 

3. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да изпълни 

задълженията си по настоящия договор в подходящ срок. 

 

 

VІ. Прекратяване на договора 

 

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичане на срока му. 

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. 10. 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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинени вреди на трети 

лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му 

по настоящия договор. 

 

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

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

част от договора. 

 



3. Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно 

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

компетентния съд. 

 

4. 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. Анелия Христова/ 

 

 

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

/Диана Тодорова – гл. счетоводител/ 


