
Проект! 

Д О Г О В О Р  З А  В Ъ З Л А Г А Н Е  Н А  

С О Ц И А Л Н И  У С Л У Г И  

Днес, ..................., 2019 г. в гр. Шумен между: 

 

1. ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛСТАТ: 000931721, със седалище: бул. „Славянски” 

№17, представлявана от Любомир Димитров Христов – кмет на Община Шумен, 

наричан за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 

 

и 

 

2. …………………………………………………………, със седалище и адрес на 

управление: ………………………...…………………………, с ЕИК ……………………, 

представлявано от ………………………………………, наричан за краткост в договора 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ” се сключи настоящият договор въз основа на Заповед № РД-25-

......./................ 2019 г. 

Страните постигнаха съгласие относно следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

управлява социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” 

в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.657.86 по кадастралната карта на 

гр. Шумен с площ 1 346 кв.м., за който е отреден УПИ VII – „ООД“ в кв. 643г по 

действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор 

83510.657.86.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 284 кв.м., на един етаж, 

масивна конструкция, частна общинска собственост, за който е съставен АОС 

№ 5137/2018 г., с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Генерал Скобелев”, № 95. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да организира социалната услуга „Център за 

социална рехабилитация и интеграция за деца” съобразно и в изпълнение на 

представена от него Програма за развитие на социалните услуги, която представлява 

неразделна част от настоящия договор. 

(3) Обхватът на предоставяните услуги за всяка следваща финансова 

(календарна) година от действието на договора, се определя от страните в годишна 

програма за предоставяне на социалните услуги, която се договаря от страните по 

договора, съобразно бюджетната субсидия от Държавния бюджет за държавно 

делегирани дейности, като неразделна част от настоящия договор. 

ІІ. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) За обезпечаване предоставянето на социалните услуги и за 

изпълнението на годишната програма по чл. 1, ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока на договора парични средства, съобразно субсидията от 

Държавния бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за 

издръжка на делегираните от държавата дейности в Център за социална рехабилитация 

и интеграция. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя средствата ежемесечно, в размер, 

съобразно субсидията от Държавния бюджет. 

(2) Общият размер на средствата за периода от ................ 2019 г. до 31.12.2019 г. 

е .................... лв. (……………………………………………..). Размерът на бюджета за 

следващите календарни години в срока на договора ще бъде в съответствие със 

стандартите за съответната година, съгласно решение на Министерския съвет на 

Република България и ще се урежда с допълнително споразумение към настоящия 



договор, заедно с годишната програма за предоставяне на социални услуги по чл. 1, 

ал. 3 и финансово предложение за разходване на бюджетните средства за съответната 

година. 

(3) Непредвиждането на средства от Държавния бюджет за издръжка на Центъра 

за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност, 

освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от отговорност по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор и 

прекратява договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащането по чл. 2, ал. 2, съобразно 

постъпването на субсидията в бюджета на Община Шумен от месеца на подписване на 

договора на месечни вноски в размер, съответстващ на процентното разпределение, 

съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. 

(2) Средствата се предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на фактура 

от негова страна по банкова сметка, както следва: 

IBAN: ______________________, 

BIC: ________, 

при банка ___________________. 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 5 (пет) години, считано от 

датата на неговото подписване. 

(2) Периодът от една година след неговото сключване да се счита за изпитателен 

по отношение на качеството на предоставяната услуга. 

(3) Изпълнението на програмата за развитие на социалната услуга започва от 

датата на сключване на договора, съобразно графика на дейностите посочен в 

програмата. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави финансирането, съгласно уговореното в раздел ІІ на договора; 

2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нуждите по изпълнение на договора 

имота, описан в чл. 1, ал. 1 от договора; 

2. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото не-финансово съдействие за 

предоставяне на услугите и изпълнението на програмата. 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да извършва проверки за качеството на предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

социални услуги, във връзка със законоустановените критерии и стандарти. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да дава задължителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във 

връзка с качеството на предоставяните социални услуги; 

2. да осъществява цялостен контрол за изпълнението на програмата за 

предоставяне на социални услуги, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Да осъществява проверки за стопанисването на сградата и имуществото; 

4. Да поиска допълнителна информация във връзка с изпълнението на договора 

по всяко време и тази информация трябва да бъде предоставена в срок от 3 дни; 

5. Да осъществява контрол по изразходването на средствата, както и да изисква 

допълнителна информация за целта. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи договорените средства за финансиране, съгласно раздел ІІ от 

договора. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нуждите по 

изпълнение на договора имота, описан в чл. 1, ал. 1 от договора. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 



1. да управлява Център за социална рехабилитация и интеграция, съобразно 

Програмата за развитие на социалните услуги; 

2. да разходва средствата, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 2, ал. 1 от 

настоящия договор в съответствие с бюджета, описан в Програмата за развитие на 

социалната услуга и финансовото предложение за разходване на средствата; 

3. да разходва средствата, предоставени му съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия 

договор единствено и само за финансиране на дейностите по предоставяне на социални 

услуги. 

4. да използва описания в чл. 1, ал. 1 имот единствено и само за управлението на 

социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”; 

5. да заплаща редовно всички разходи, свързани с обикновеното потребление на 

сградата; 

6. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечен технически и финансов отчет 

за изразходваните бюджетни средства по видове разходи и справка за неразплатени 

разходи; 

7. да предоставя социалната услуга, предмет на настоящия договор, в 

съответствие с установените нормативни актове, критерии и стандарти за качество; 

8. при всяка промяна в статуса си на доставчик на социални услуги да уведомява 

незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на обстоятелства, препятстващи 

или отлагащи изпълнението на програмата за развитие на социални услуги. 

VІ. ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА 

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави цялата необходима 

информация за изпълнение на дейностите. За тази цел, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и 

представя междинни отчети, както и окончателен отчет след изтичане срока на 

договора. Междинните отчети се изготвят ежемесечно, до 10-то число на следващия 

месец. 

(2) Отчетите се състоят от технически раздел и финансов раздел. 

(3) Всеки междинен отчет в техническата си част трябва да дава пълно описание 

на дейностите, спрямо заложените в техническото предложение, спазване на 

поставените срокове и постигане на заложените резултати за отчетния период. Във 

финансовата част, отчетът трябва да е изложен по такъв начин, че да дава възможност 

за сравнение между: предвидените средства и бюджетните данни от една страна и от 

друга страна направените разходи и постигнатите резултати, придружен с копия от 

съответните отчетни документи. Направените разходи се приемат само при представяне 

на надлежни според българското законодателство оправдателни документи. 

(4) След приключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 1 месец, 

представя подробен финансов отчет за разходването на средствата, съобразно 

предвидените разходи по програмата за развитие на социалната услуга. 

(5) Междинните отчети се разглеждат и одобряват от: експерт от Дирекция 

„Социална политика и здравеопазване” за техническата част и счетоводител от 

Направление „Здравеопазване и социални дейности” на Община Шумен за финансовата 

част, в 7-дневен срок от деня на представянето им. 

(6) Окончателният отчет се разглежда и одобрява от длъжностните лица по ал. 5, 

в 14-дневен срок от деня на представянето му. 

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 10. (1) В случай, че дейностите по предоставяне на социални услуги, 

предмет на настоящия договор бъдат преустановени по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то 

той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от размера на бюджета за 

текущата година. Неустойката не изключва правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да претендира 

обезщетение за вреди по общия ред. 



(2) В случай, че дейностите по предоставяне на социални услуги, предмет на 

настоящия договор бъдат преустановени, забавени (според графика на програмата за 

развитие на социалните услуги) или нарушени по какъвто и да е начин по вина на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на обезщетение за претърпени 

вреди. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ средствата, 

разходвани за цели, извън предмета на настоящия договор, заедно със съответните 

лихви, считано от деня на неправомерното разходване на средства. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставените 

средства, в случай че изпълнението на програмата за развитие на социалната услуга 

бъде преустановено по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след заплащане на реално и разумно 

извършените разходи. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неизразходваните средства в едномесечен срок от прекратяване на договора. 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11. Настоящият договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

2. с изтичане на срока, за който е сключен; 

3. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ загуби качеството си на доставчик на социална 

услуга, която е предмет на настоящия договор; 

4. в случай, че не бъдат предвидени средства от Държавния бюджет за 

съответната финансова година за издръжка на Център за социална рехабилитация и 

интеграция за деца като делегирана от държавата дейност; 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора след отправено 

едномесечно предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

а) не спази задълженията си във връзка с представяне на финансовите отчети в 

предвидените срокове и формати, или представените отчети и документи са с невярно 

съдържание. 

б) ако предлаганите услуги не съответстват на Закона за социално подпомагане, 

критериите и стандартите за предоставянето на социални услуги за деца и 

подзаконовите нормативни актове; 

в) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предоставя договорените услуги или предоставя 

такива, които значително се отклоняват от типа на договорените услуги и 

методологията на предоставяне на услугите; 

г) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва описания в чл. 1, ал. 1 от договора имот в 

несъответствие с предмета на договора. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с едномесечно 

предизвестие в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълнява задълженията си по 

този договор за предоставяне на необходимото финансиране и оказване на съдействие 

при предоставяне на социалните услуги. 

IХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 12. (1) Не се допуска възлагане на дейности от програмата за развитие на 

социалните услуги на подизпълнители, както и съвместно предоставяне на услугите с 

други юридически лица или търговци, освен с изричното писмено одобрение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейностите по изпълнение на 

програмата за развитие на социалната услуга с подизпълнител, то първия носи пълна 

отговорност за дейностите, възложени на подизпълнителя. 

Чл. 13. Договорът може да бъде променян чрез допълнително споразумение по 

взаимно съгласие на страните. 

Чл. 14. Страните разрешават споровете, възникнали по повод изпълнението на 

настоящия договор по взаимно съгласие, а при невъзможност – по съдебен ред. 



Чл. 15. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 16. Настоящият договор се изготви и подписа от страните в три еднообразни 

екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ : 

Любомир Христов                                                               ______________________ 

Кмет на община Шумен                                                     ______________________ 


