
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Лозинка Велинова Койнова - Арнаудова и екип 
ПРЕДМЕТ: „Художествена консервация и реставрация по позиции: 
Позиция 1 - Художествена консервация и реставрация на 14 м2 
стенописи на Захарий Зограф в северния певник на наоса на 
манастирската църква "Св. Преображение Господне" в 
Преображенския манастир." 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. lOle, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес ./.^:Jj.' 2014 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", 
представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 

и 
2. Лозинка Велинова Койнова - Арнаудова с ЕГН 409216338 и екип, наричано 

по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", с адрес: град София, ул. „Елемаг", бл. 307, вх. А тел. 
02/8657619, e-mail: lozinka kw(a)abv.bg от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема съгласно изискванията 
на обществена поръчка за "Художествена консервация и реставрация по позиции" 

За Позиция 1 - да извърши консервационно-реставрационни работи в църквата 
„Св, Преображение Господне" в Преображенския манастир. 

Видът и обемът на дейностите са в съответствие с обхвата на обществената поръчка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск и със свои 
ресурси. 

Чл.2. Срок за изпълнение: 7 работни дни, но не по-късно от 13.11.2014 г. 
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II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати по банков път на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума за изпълнението на възложеното, чиято обща 
стойност е: 

13333.30 лв. /тринадесет хиляди и триста тридесет и три лв. и 30 ст./ 

Допълнителният труд се заплаща по средна часова ставка - 15.87 лв/чч. 

(2) Възнаграждението се заплаща както следва: 

Чрез банков превод разплащателна сметка: IBAN сметка: BG22BPBI79401009142101 

BIC: BPBIBGSF 

Банка: „Юробанк България" АД 

- 0 % авансово плащане в срок от 5 работни дни от подписването на договор 
- Междинни плащания на база степента на изпълнените дейности удостоверени с 
протокол за приемане на работата съставен от лице представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до 
достигане на 80% от стойността на съответната позиция 
- Останалата част в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на извършените дейности по 
консервация и реставрация от Комисия, назначена със заповед на Министъра на 
културата, съгласно чл. 83а от ЗКН, за което тя съставя протокол. 
(3) Ако след приемането на извършената услуга, но преди изплащане на остатъка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира скрити недостатъци, до отстраняването им той има право 
да задържи дължимата сума. Задържането на дължимата сума при тези обстоятелства не 
е забава и не влече нейните последици. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на 
недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с последиците 
предвидени в него. 
(5)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши при необходимост и допълнително възложени 
работи, налагащи се от възникнали промени на обстоятелствата, свързани с обекта на 
настоящия договор. Като същите ще бъдат заплатени съгласно офертата на участника. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши след възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други 
възложени работи. Всички плащания по този договор, както и по договора за 
Позиция 2 с аналогичен предмет трябва да са по-малко от 66 000 лева без ДДС. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.4 Възложителят е длъжен: 
1. да укаже мястото на обекта; 

I 
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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. 

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок 
отчетна информация по повод реализацията на поръчката. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време през целия срок на изпълнение на 
поръчката да следи за качественото изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съгласно действащите нормативни технически изисквания. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 
документи, разрешителни и др. необходими за цялостното последващо използване на 
обекта. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако има отклонение или недостатъци при изпълнение 
на поръчката, да иска поправянето на недостатъка в определен от него срок, за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При откриване на недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работата по 
обекта не се счита приета. 

(5) При извършване на дейности с характеристики, различни от договорените, освен 
задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% от стойността на договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
заплащането на възнаграждението. 

(6) 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. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи при точно и пълно изпълнение на 
поръчката уговореното в настоящия договор възнаграждение. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената работа качествено и в срок, 
съгласно изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се ръководи от 
действащите в страната технически и законови изисквания и окомплектова обекта с 
необходимите документи (разрешителни, съгласувания и др. ако такива се изискват). 
(3) Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи става със 
съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. 
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Чл.7(1) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в 
обстоятелствата по изпълнение на настоящия договор, както и в обхвата на поръчката, 
като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши своевременно в срокове указани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ налагащи се преработки или поправки, ако това е необходимо. 

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина дължи неустойка в размер на 0,1% от 
стойността на поръчката за всеки просрочен ден. Сумата се удържа от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор. 

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при 
извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията задължителни съгласно 
нормативни актове или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) 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. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три работни дни от поискването да 
предоставя информация, изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в подходящ вид. 

V. ОТГОВОРНОСТИ и САНКЦИИ 

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с писмено предизвестие: 
1 . ако се просрочи изпълнението с повече от 5 (пет) дни. 
2. ако изпълненото не отговаря на изискванията относно обхвата и 

съдържанието му. 
3. ако изработеното от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествено, че е 

невъзможно използването му по предвиденото в договора предназначение. В този 
случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение. Отделно от това 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение по общите правила. 

4. при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната 
страна има право да развали договора по общия ред. В този случай неизправната страна 
дължи на изправната обезщетение в размер на 10% от стойността на обществената 
поръчка. 

5. при прекратяване на договора или развалянето му поради това, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си, последния дължи връщане на 
получените авансово суми, в случай на предоставен аванс, в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. При забава на плащането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи законна 
лихва за периода на просрочването. 
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VL ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 12(1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
- по взаимно съгласие на страните; 
- с изтичане срока на договора; 
- с извършване на възложената работа; 
- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие; 

Чл.13 (1) 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.14 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 Търговския закон и 
Закона за задълженията и договорите. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд. 

Неразделна част от този договор е и представената от изпълнителя оферта. 

Този договор се съ^та^и в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 
страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДАНИЕЛ ПАНОВ .... .у^... 
Кмет на Община Beifupj Щ>^ново 

Надка Цонева 

Гл. счетоводител на Р/ИМ ^Велико Търново: 

Съгласували: 

Десислава Йонкова 
Директор на дирекция\,Правна " 
Надя Петрова 

Директор на дирекция „ ОСОП" 

арх. Донка Колева 
Главен експерт в дирещйф!„К^>лтура и туризъм " в Община Велико Търново 
Иван Църов 

^ Директор на РИМ - Велико Търново 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: "Художествена консервация и 
реставрация- позиция 1 - Художествена консервация и реставрация 
на 14 м2 стенописи на Захарий Зограф в северния певник на наоса на 
манастирската църква "Св. Преображение Господне" в 
Преображенския манастир; 

По Позиция 1 
От ЛОЗИНКА ВЕЛИНОВА КОЙНОВА-АРНАУДОВА 
адрес: СОФИЯ, кв . ИЗГРЕВ, ул. ЕЛЕМАГ бл. 307, вх. А , ет. 16 

тел.: 028657619 , факс: , 
e-mail: lozirLka_KW@abv.bg , 

ЕИК/БУЛСТАТ: 131271164 
Разплащателна сметка: 

IBAN сметка B G 2 2 BPBI 7940 1009 1421 01 . 

BIC код на банката BPBIBGSF.. 

Банка: „Юробанк България „ АД 

Град/клон/офис: София, ФЦ офис Интерпред 

Адрес на банката: София 1113, ул. Константин Кисимов №2 А 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото. Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 
обявената чрез публична покана обществена поръчка с предмет: "Художествена 
консервация и реставрация по позиции: Позиция 1 - Художествена консервация и 
реставрация на 14 м2 стенописи на Захарий Зограф в северния певник на наоса 
на манастирската църква "Св. Преображение Господне" в Преображенския 
манастир; 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. до 13.11.2014г. . 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по 
следната банкова сметка: Разплащателна 
сметка: IBAN 
сметка B G 2 2 BPBI 7940 1009 1421 01 . 

BIC код на банката BPBIBGSF.. 

Банка: „Юробанк България „ АД 

mailto:lozirLka_KW@abv.bg


Град/клон/офис; София, ФЦ офис Интерпред 

Адрес: София! 113, ул.Константин Кисимов №2 А , 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагаме обща стойност за изпълнение на поръчката, в размер на 16000 / 
шестнадесет хиляди / лева ,съгласно приложение 4 : 

/Следва приложение 4 на отделна страница/ 

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

6. За изпълнението на поръчката се нуждаем от аванс в размер на 
35 % от общата стойност на обществената поръчка (предложение за 

аванс не повече от 35 %). 

7. При възникване на допълнителни работи и след изричното им възлагане същите ще 
бъдат ценообразувани при прилагане на следната ценова ставка: 

- средна часова ставка - 15.87 лв лв./чч 

Цените на материалите, когато това е възможно се доказват с фактура. 

Посоченото възнаграждение включва: 
1. Средства за труда на реставраторския екип / вкл. данъци и осигуровки/. 
2. Материали и консумативи. Транспортни разходи за доставката им до обекта. 
3. Изработване на фотодокументацията. 
4. Ел енергия на работното място. 
5. Средства за построяване на скелето. 

13.11.2014Г. .Т........^.^. 
1Й01 Лозинка Койиова - Арнаудова 
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Приложение 4 

Художествена консервация и реставрация на стенописи в северния певник на наоса на манастирската църква „Св. 
Преображение господне" в Преображенския манастир. 

№ Видове работи Ед.мярк 
а 

Количес 
тво Ед.цена 

Обща 
стойност 
без ДДС 

2 3 4 5 6 

1 
Укрепване на живописен слой. Отстраняване на наслояванията, намиращи се 
върху стенописната повърхност като/ сажди, лакове и бои от предходни 
поправки/. Окончателно укрепване на живописния слой. 

м2 14 464.11 лв 6497.5 лв 

2 Подливания. Изкитване на разрушения. м2 14 134.11 лв 1877.5 лв 
3 Изпълнение на ретуши. Препозлатяване на ореолите м2 14 354.17 лв 4958.33лв 

ОБЩА с т о й н о с т без Д Д С 13333.3лв 
ОБЩА с т о й н о с т С ДДС 16000 лв 

Забележка: при изготвяне на единични цени за отделните работи, участниците следва да включат и разходи за труд, средства 
за материали и консумативи, както и изработване на фотодокументацията. 
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