
 

 
 
 

      
        “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП СЛИВЕН 

        ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО” 
 

6300 гр.Хасково, бул.”Раковски” №6 , тел.:038/66-22-32 ; 62-46-67; 66-44-05, факс: 038/66-22-32 
      

 
ДОГОВОР  

за възлагане на обществена поръчка за услуги 
№ ПО-00-59/10.07.2018г. 

 
Днес, 10.07.2018г., в гр. Хасково между: 
1. ТП “Държавно горско стопанство Хасково” към “ЮИДП ДП гр. Сливен,  с адрес 

бул.“Г.С.Раковски” № 6, гр. Хасково, обл. Хасково, представлявано от инж. Любомир 
Илиев, в качеството му на директор и Шенер Али, - гл.счетоводител, с ЕИК по БУЛСТАТ: 
2016176540012 и ИН по ДДС: BG201617654, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една 
страна 

и  
2. „Стил-96“ООД гр.Кърджали , вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 108009269, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, 
ул.”Заводска” №1, представлявано от Георги Петров Петров в качеството му на 
управител, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи 
настоящият договор за следното: 
 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); 
 
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №РД-10-
120 от 25.06.2018г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 
поръчка с предмет: „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ 
ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части 
и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково“,  се 
сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор:  

1.1. Техническо обслужване на автомобилите, в пълен обем и периодичност, 
съгласно предписанията на производителя за марката автомобилна техника, състоящо 
се в извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното 
им функциониране. В предмета на договора  се съдържат планови технически 
обслужвания и аварийни ремонти (при необходимост) на МПС, собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

1.2.Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за 
извънгаранционната поддръжка и ремонта, 

наричани за краткост „Услугите“.   
 
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответно Образец №3 и Образец №4 към този 
Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

 

Директор:        Изпълнител: 

Гл.счетоводител: 



 

 
 
 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 3. Договорът влиза в сила, считано от датата на сключването му и е със срок на 
действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не 
повече от 24 месеца / 2 (две) години. 
Чл. 4. Срокът на Договора е 24 месеца / 2 (две) години, считано от датата на 
сключването му или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по 
чл. 7, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. 
Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е гр.Хасково, сервизната база на 
Изпълнителя. 
 
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  
Чл. 6. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като 
максималната стойност на договора не може да надвишава 34 000,00 (тридесет и 
четири хиляди) лева  без ДДС  и 40 800,00 (четирдесет хиляди и осемстотин) лева с 
ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“). 
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или 
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна.Единичните цени за отделните дейности, свързани 
с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 
фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не  подлежат на промяна [освен в 
случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП].   
(4) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на 
Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в 
случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. [В 
случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената 
следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения 
размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение. 
  Чл. 7. (1)  Цена за 1 (едно) техническо обслужване на 1 (един) автомобил, (обемът 
на дейностите включва проверка и оглед на системи, възли и агрегати; изготвяне и 
поддържане на сервизна книжка) е, както следва: 

Марка МПС ДК № 
обем на 

двигателя, 
см 3 

Единична цена в лева, без ДДС за едно 
техническо обслужване на един 
автомобил, 

/цифром и словом/ 
Грейт Уол Стийд 5 Х 9049 ВС 1996 0.01 лв. една стотинка 
УАЗ 3909 Х 9733 КК 2693 0.01 лв. една стотинка 
УАЗ 3909 Х 0442 КМ 2693 0.01 лв. една стотинка 
Лада 4х4 Х 3780 КВ 1690 0.01 лв. една стотинка 
Нисан Х Трейл Х 8933 ВР 1997 0.01 лв. една стотинка 
Мицубиши Паджеро Х 0010 ВМ 2835 0.01 лв. една стотинка 
ВАЗ 21214 Х 9820 ВВ 1690 0.01 лв. една стотинка 
ВАЗ 21214 Х 2560 АТ 1690 0.01 лв. една стотинка 
ВАЗ 21213 Х 7119 АТ 1690 0.01 лв. една стотинка 
УАЗ 31512-01 Х 2759 АМ 2448 0.01 лв. една стотинка 
УАЗ Х 7323 АТ 2450 0.01 лв. една стотинка 

 (2) Цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на 
текущ ремонт на автомобил е 8,00 лева (Осем лева) без ДДС. 
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(3) Възложителят получава 40/Четирдесет/ % намаление от цените на всички резервни 
части, материали и консумативи. 
(4) Възложителят се задължава да заплаща на изпълнителя извършените от него услуги 
в срок до 20 работни дни след предоставяне на надлежно оформена и издадена фактура. 
Фактурата, включва: номер на договора; вид на извършените работи; цената на 
вложения труд,  вложените резервни части, материали, консумативи и тяхната цена, 
намалена с предложената от участника отстъпка. 
(5) Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя издадената фактура при 
приемане на превозното средство от сервизната база, в едно с приемо-предавателния 
протокол за извършената дейност. 
 
Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор, се извършва въз основа на следните 
документи: 
1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите,  съответната дейност, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
2. фактура за дължимата сума за съответния период / съответната дейност, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 20 
двадесет дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1. 
Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
BIC: UNCRBGSF  
IBAN: BG51UNCR70001522284269 
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извършени. 
 
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Гаранция за изпълнение 
 
Чл. 10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно 1020,00(Хиляда и двадесет)лева, която служи за 
обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  
Чл. 11. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор 
и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 
Цената,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението. 
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора  включват внасяне на допълнителна парична сума по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 12 от 
Договора. 
Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : 
Банка: „ЦКБ” АД, клон Хасково 
BIC: BIC: CECB BG SF  
IBAN: IBAN: BG29 CECB 9790 10D6 0904 00  
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Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на 
Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания 
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва чрез превеждане на 
сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
 (3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранциите. 
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.  
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 20 
(двадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 
това основание;  
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 
Чл. 16. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да търси обезщетение в по-голям размер. 
Чл. 17. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така че във всеки момент от действието на 
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора. 
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение  
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 19. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните. 
 
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Договора; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

Директор:        Изпълнител: 
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2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в Договора;   
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да 
възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения; 
6. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор; 
7. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  данъчна фактура за услугата; 
9. да  изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 
включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 
договор; 
10. да разполага на склад с резервни части и консумативи за автомобилите по 
посочената от Възложителя спецификация или да се доставят от вътрешен/външен 
пазар, със задължителен сертификат за качество - от фирми - официални вносители; 
11. да изпраща при необходимост срещу заплащане аварийна кола на място, посочено 
от Възложителя; 
12. да транспортира или да поеме разходите за транспорт от местонахождението на 
авариралите автомобили до сервизната си база за своя сметка; 
13. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение 
на задълженията му по настоящия договор; 
 
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок/уговорените срокове, 
количество и качество; 
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без 
с това да пречи на изпълнението; 
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него приемо-предавателни протоколи или 
съответна част от тях; 
4. да не приеме някои от приемо-предавателните протоколи, в съответствие с 
уговореното в Договора; 
5. да одобрява или не ремонти, налагащи подмяна на части;  
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  предостави, посочения 
в ценовото предложение  % отстъпка, неразделна част от настоящия договор 
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  заявява  нов  обект  на  услугата,  извън  предварително 
посочените,  за  срока  на  изпълнението  на  услугата  до  достигане  на 34000, 00 
/тридесет и четири хиляди / лева  до срока за изпълнение на услугата двадесет и 
четири месеца; 
8. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Директор:        Изпълнител: 

 

Гл.счетоводител: 
 



 

 
 
 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период,  всяка дейност, когато 
отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор; 
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени 
в този Договор; 
3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 
4. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на Договора; 
5. да приеме със съответните двустранно подписани протоколи извършените дейности 
предмет на настоящия договор; 
6. да определи лица, които да приемат извършените дейности, предмет на настоящия 
договор; 
 
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл. 22. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с 
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от 
Страните „Приемо-предавателен протокол“ 
Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. да поиска преработване и/или допълване в определен от него срок, като в такъв 
случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия 
на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като 
даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното; 
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от 
Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение. В случай, че 
към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 
окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за 
отстраняването им или налагането на санкция, съгласно Договора. 
  
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 24. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от 
Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 3 % (три) на сто от 
Стойността на Договора. 
Чл. 25. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително 
възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е 
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да 
прекрати договора.  
 
Чл. 26. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 3% (три на сто) от Стойността на 
Договора. 
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Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   
Чл. 28. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди 
и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 29. (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на Срока на Договора по чл. 4 от Договора или с достигане на максимално 
допустимата Стойност на Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 дни 
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
(2) Договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация – по искане на всяка от Страните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по 
договора с повече от 10 работни дни;  
4. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
констатирани недостатъци;  
5. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в 
офертата му;  
7. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
8. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата. 
Чл. 30. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
Страна. 
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 20 
(двадесет) дни, считано от Датата на влизане в сила; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 20 (двадесет) 
дни; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава  
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на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 
изпълни непременно в уговореното време. 
Чл. 31. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора. 
Чл. 32. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  
 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 33. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 
понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 
Чл. 34. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 
изискванията и ограниченията на ЗОП. 
Чл. 35. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност 
за изпълнение на поетите с Договора задължения. 
 (3) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора. 
(4) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
Чл. 36. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща. 
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр.Хасково, бул.Г.С.Раковски №6 
Тел.: 038 662232 
Факс: 038 662232 
e-mail: dgshaskovo@uidp-sliven.com 
Лице за контакт: инж.Любомир Илиев-директор 
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2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.“Заводска“№1 
Тел.: 0361 65740 
Факс: 0361 65740 
e-mail: stil96_ood@abv.bg 
Лице за контакт: Георги Петров-управител 
 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 
куриер; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
 
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок 
до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 
Чл. 37. Този Договор се състои от 9(девет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 
 
Приложения: 
Чл. 38. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения: 
Образец №3  – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Образец № 4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Документ за внесена гаранция за изпълнение 
 
  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
1.  .............п.................             1. ............п................... 
/ инж. Любомир Илиев /                / Георги Петров- 
 директор на ТП ДГС Хасково     управител „Стил-96“ООД/ 
 
2.  .............п................. 
/ Шенер Али / 
гл. счетоводител на  ТП ДГС Хасково    
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 


