
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ПРЕДМЕТ: „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на
съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в 
местността „Боруна“ , гр. Велико Търново, по ежедневен график ”

Д О Г О В О Р

На основание чл. 112, алЛ от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Днес  2017 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, 
пл. „Майка България” № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет и Даниела Данчева - 
Главен счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

2. „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище 
и адрес: гр. Велико Търново., ул. „Никола Габровски” №87 А, тел: 062/ 588 396, e-mail: 
info@unipool.bg. ЕИК: 104529144, представлявано от Пламен Николов - Управител, от
друга страна

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

L ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва дейности по 
осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и 
фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по ежедневен график.
(2) При необходимост Възложителят може да възлага поддръжката и на други сходни обекти или 
съоръжения /фонтани, шадравани, каскади и т.н./ на територията на Община Велико Търново. 
В този случай цените на материалите се доказват с фактура и се одобряват от представител на 
Възложителя, а работата се заплаща по часова ставка съгласно офертата на изпълнителя.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и с 
необходимото качество така, че да отговаря на действащите нормативни и технически 
изисквания.
(4) Дейностите по осигуряване на нормална работа на съоръженията включват задължително:
- управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч. - дневна, вечерна и 
празнична програми. Настройване на програматора за редуване на ефектите периодично или 
според предварително задание.
- почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите. Поддържане в 
изправност на дюзите, при необходимост ремонт или подмяна на дюзи, кранове, осветители или 
осветителни тела на територията на каскадата.
- почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други замърсители. Почистване на 
околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата.
- почистване, измиване на басейните и поддръжка на водата с препарати - филтрация и 
дезинфекция. Третиране е препарати срещу „зеленясване”, дезинфектанти и коагуланти.
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- обслужване на помпите, почистване на фините филтри. Предлагане на мерки за подобряване на 
филтрирането на водата.
- обслужване на ел. съоръженията;
- демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта и монтаж на същите за работа през пролетта, 
лятото и есента, източване на водата, наблюдение и почистване на басейните през зимата от 
листа, сняг, лед и други замърсители за предпазване от задръстване и замръзване на 
канализационната и отточната система;
- изработка, монтаж и демонтаж на изделия за защита от посегателства на съоръженията, 
монтирани на обекта;
- съхраняване на дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове на изпълнителя.
- Редовно наблюдение на състоянието на каскадата и при необходимост вземане на допълнителни 
мерки за поддържане на водата и съоръженията в зависимост от атмосферните условия и 
състоянието на съоръженията.

Относно фонтан до картянна галерия в местността „Боруна“:
- почистване на водния басейн от листа, борови иглички и други замърсители. Почистване на 
околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата.
- почистване, измиване на басейна и поддръжка на водата с препарати - филтрация и 
дезинфекция. Третиране с препарати срещу „зеленясване”, дезинфектанти и коагуланти.
- Зазимяване на обекта и въвеждане в експлоатация през пролетния сезон.

(5) Дейностите се извършват по ежедневен график, одобрен от Община Велико Търново - от 
08.00 ч. до 24.00 ч. -  дневна, вечерна и празнична програма. Дейностите следва да са съобразени 
с изискванията за безаварийна работа на инсталациите за зададения работен график на 
съоръженията /от 08.00 ч. до 24.00 ч. всекидневно/.

Чл.2. (1) Срокът на договора е 1 година. Ако преди изтичане на този срок бъде достигнат прага 
по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП -  70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС, заедно с дейности по 
поддръжка и на други сходни обекти или съоръжения на територията на Община Велико 
Търново, договорът се прекратява предсрочно.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява възникнали повреди и неизправности за 0.5 
/нула цяло и пет/ часа от уведомяването от възложителя или от установяването на повредата или 
нередността от самия него.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИЕТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума за извършване на 
услугата, включваща всички консумативи, необходими за поддържане на каскадата и фонтана:
3 698.35 лв./ три хиляди шестстотин деветдесет и осем лв. и 35 ст./ без ДДС, а с ДДС 20 %
4 438.02 лв. /четири хиляди четиристотин тридесет и осем лв. и 02 ст./
(2) Предлагана часова ставка: 3.00 лв. /три/ ч.ч. при възлагане на поддръжка на други сходни 
обекти или съоръжения на територията на Община Велико Търново. Цените на материалите се 
доказват с фактура и се одобряват от представител на Възложителя.
(3) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща в срок до 30 /тридесет/ дни след 
одобряване на фактурата.
(4) При необходимост Възложителят може да възлага извършването на допълнителни работи 
/дейности/, свързани с обекта на поръчката. Общата стойност на договора не трябва да 
надвишава сумата 70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС.
(5) Заплащането става по банков път на сметка:
Банка:



BIC:
IBAN:
(6) Заплащането се извършва след представяне на валидна фактура със следните данни:
Адрес: гр. В. Търново,
Пл. „Майка България" № 2 
И д.№  000133634 
Ид. № по ЗДДС: BG000133634 
MOJ1: инж.Даниел Панов 
Получател: инж. Ивайло Дачев

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на 

поръчката;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена;
5. да извършва охраната на обекта.
6. ел. енергия, вода, консумативи за дезинфекция и промени в програмата са за сметка на 

Възложителя.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на представителите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата във вида и срока, уговорени в този договор.

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква в определен от него срок, и да 
получава отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящият договор и да следи за 
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига 
да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и пълно 
изпълнение на задълженията си по този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
изпълнение на работата.

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
8.1 да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8.2 да извърши възложеното му качествено, в срок и съгласно изискванията и указанията на 

Възложителя;
8.3 да поддържа в техническа изправност и годност обектите, предмет на договора;
8.4 да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на услугата;
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8.5 да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи 
изпълнението на този договор.

8.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала 
му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

8.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва при възможност да дава предложения за по-добро филтриране на
водата.

8.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва зазимяване на възложените обекти като спазва всички 
добри професионални практики във връзка с дейността.

8.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва профилактика на всички системи поне веднъж месечно 
отделно от изработения график за функциониране.

8.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да дава предложения относно по-доброто функциониране на 
каскадата и нейното развитие.

Чл.9 При изпълнението на обществената поръчка Изпълнителят е длъжен да спазва Наредба № 
16-116/08.02.2008г. за Техническата експлоатация на енергообзавеждането, Наредба № 1 от 
27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради, както и цялото действащо законодателство, касаещо предмета на 
поръчката.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.10 Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 
изпълнява свое задължение по него.

Чл.11 При забава по своя вина за извършване на определена/и/ дейност/и/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на месечното възнаграждение за всеки
просрочен ден, в писмено определен от Възложителя срок. Сумата се удържа от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението.

Чл.12 При виновно некачествено извършване на услугата, освен задължението за отстраняване на 
недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50 % от стойността на месечното 
възнаграждение, в писмено определен от Възложителя срок. Сумата се удържа от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението.

Чл.13 (1) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора
(2) В случая на предходната алинея, както и във всички случаи на разваляне или прекратяване на 
договора по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от 
стойността на месечното възнаграждение в писмено определен от Възложителя срок.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.14 Настоящият договор се прекратява:
1. По взаимно съгласие на страните
2. С изпълнение на всички задължения на страните;
3. С изтичане срока на договора;
4. Ако се просрочи изпълнението с повече от 5 /пет/ дни
5. Ако извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествена, че е невъзможно 
използването й по първоначално предназначение.
6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие



(2) В случай на системно неизпълнение на задълженията по договора, Възложителя може да 
прекрати договора без предизвестие.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора едностранно при достигане на сумата по чл. 2 от 
настоящия договор -  70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС и изчерпване на предвидените 
средства.

Чл.15 Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се решават от 
страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -  чл. 258-269 от ЗЗД и 
разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

Чл.16 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на 
целия договор.

Чл.17 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка 
с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд в град Велико Търново.

Неразделна част от настоящия договор е представената оферта от Изпълнителя.

Този договор се състави и подпцса в два-^днообразни екземпляра по един за всяка от 
страните.

Съгласували:

Явор Иванов у   ̂ j - \ 
Юрисконсулт отдел (9П |

Надя Петрова 
Директор Дирекцйя ОП

Инж. Динко Кечев 
Директор Дирекция,С^Г' \

Инж. Иваило Дачев 
О^^юксперт отдел^И

Изготвил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико ТУрнбеЬ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: (

Даниела Данчева/
Гл. счетоводител Обгцщ£аЗЗелик
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Образец № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности по осигуряване на нормална 
работа на съоръженията на Бодна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна 
галерия в местността „Боруна“ , гр. Велико Търново, по ежедневен график ”

ОТ: УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
(наименование на участника) 

с адрес: гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 87а

тел.: 062 588 396, факс:..................., e-mail: mfo@imipool.bg,

ЕИК/БУЛСТАТ: 104529144,

Регистрация по ЗДДС: BG104529144

Разплащателна сметка:
IBAN сметка:

BIC код на банката:
Банка: ]
Град/клон/офис::

Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез 
публична покана обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности по осигуряване на 
нормална работа на съоръженията на Бодна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до 
картинна галерия в местността „Боруна“ , гр. Велико Търново, по ежедневен график ”

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Предлагаме месечна цена за извършване на услугата /в цената да бъдат включени всички 
консумативи, необходими за поддържане на каскадата и фонтана/:

3.698,35 /три хиляди шестстотин деветдесет и осем и 35 ст./ лева без ДДС а
4.438,02 /четири хиляди четиристотин и тридесет и 02 ст./ лева с 20% ДДС.
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- предлагана часова ставка: 3,00 лв./чч при възлагане на поддръжка на други сходни обекти 
или съоръжения на територията на Община Велико Търново. Цените на материалите се доказват 
с фактура и се одобряват от представител-на Възложителя.

3.1. Начин на ценообразуване:

Съгласно приложен анализ

Описание Мярка К-во Ед. Цена Всичко

Труд ч.ч. 480.00 3.00 1440.00
Допълнителни 
разходи труд % 100.00% 1440.00

Всичко труд: 2880.00
Материали

Помощни материали 
и консумативи комплект 1.00 180.00 180.00

Препарати за 
поддържане на 
водата

комплект 1.00 192.00 192.00

Общо материали: 372.00
Доставно-складови
разходи % 10.00% 37.20

Всичко материали: 409.20
Механизация мсм 4.00 26.00 104.00

Допълнителни 
разходи механизация % 30.00% 31.20

Всичко
механизация: 135.20

Общо 3424.40
Печалба % 8.00% 273.95
Всичко 3698.35

3.2. Плащанията се извършват в срок: до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид 
изписаното с думи.

Посоченото възнаграждение включва:

- управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч. - дневна, вечерна и 
празнична програми. Настройване на програматора за редуване на ефектите периодично или 
според предварително задание.

- почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите. Поддържане в 
изправност на дюзите, при необходимост ремонт или подмяна на дюзи, кранове, осветители или



осветителни тела на територията на каскадата.
- почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други замърсители. 

Почистване на околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата.
- почистване и измиване на басейните. Доставка и поддръжка на водата с препарати - 

филтрация и дезинфекция. Доставка и третиране с препарати срещу „зеленясване”, 
цезинфектанти и коагуланти, както и всяка необходима обработка на водата и басейна за 
поддържане на хигиенно санитарните и технологични норми.

- обслужване на помпите, почистване на фините филтри. Предлагане на мерки за 
подобряване на филтрирането на водата.

- обслужване на ел. съоръженията;
- демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта й монтаж на същите за работа през 

пролетта, лятото и есента, източване на водата, наблюдение и почистване на басейните през 
зимата от листа, сняг, лед и други замърсители за предпазване от задръстване и замръзване на 
канализационната и отточната система;

- изработка, монтаж и демонтаж на изделия за защита от посегателства на съоръженията, 
монтирани на обекта;

- съхраняване на дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове на изпълнителя.
- Редовно наблюдение на състоянието на каскадата и при необходимост вземане на 

допълнителни мерки за поддържане на водата и съоръженията в зависимост от атмосферните 
условия и състоянието на съоръженията.

- Даване предложения за развитие на каскадата или подобряване работата й.

Относно фонтан до картянна галерия в местността „Боруна“:

- почистване на водния басейн от листа, борови иглички и други замърсители. Почистване на 
околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата.
- почистване, измиване на басейна и поддръжка на водата с препарати - филтрация и 
дезинфекция. Третиране с препарати срещу „зеленясване”, дезинфектанти и коагуланти.
- Зазимяване на обекта и въвеждане в експлоатация през пролетния сезон.
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