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ДОГОВОР № 49 /10.07.2019г. 
 

 

Днес, 10.07.2019г,  в гр. Стара Загора, на основание Глава двадесет и шеста,    
чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП между: 

 
1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА", с ЕИК: 

2016176540191, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк" № 22, 

представлявано от инж. Иван Чергеланов - Директор и Станимир Колев - главен 

счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

и  

2. „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК:201672985, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул.“Цариградско шосе“ № 131, офис 415, представлявано от 

Александра Валеринова Александрова, в качеството и на пълномощник на 

Управител, наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия 

договор за следното: 

 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

поръчка с предмет “Ресертификация по международен стандарт FSC на 

горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора“ – наричано за 

краткост Услугите срещу заплащане съгласно клаузите на настоящия договор, в 

съответствие с ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата 

спецификация и техническото предложение, които са неразделна част от 

договора. 

(2). Оценката на Изпълнителя е основа за придобиване или поддържане на 

сертификация/верификация. Също така, оценката е и база за промени в обхвата 

на сертификата, ако е приложимо. 

(3). В резултат на оценката от Изпълнителя се изготвя доклад, на който се 
основава сертификационното/верификационното решение   
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(придобиване,поддържане, спиране на валидността,промяна в обхвата, 
възстановяване на активността на сертификация/верификация). 
 

 
ІІ. СРОК  И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на сключването му. 

Чл. 3.(1). Срокът за изпълнението на услугата по чл. 1 от Договора е 

съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2). В рамките на 15 дни от завършване на работата си на обекта, 

Изпълнителят трябва да представи на Възложителя проектодоклад от оценката, 

посочващ възможността на Възложителя за изпълнение на приложимите 

изисквания от стандартите по дадената услуга. Окончателен доклад с решение за 

сертификация/верификация ще бъде предоставен на Възложителя, след преглед 

на проектодоклада от Възложителя и при следване на вътрешните процедури на 

Изпълнителя, както е определено в предложението за дадената услуга. 

 (3). Предаването на окончателния доклад се документира с протокол за 

приемане и предаване, който се подписва от представители на Възложителя и 

Изпълнителя. 

Чл. 4. Мястото на изпълнение на Договора е ТП „ДГС Стара Загора“ и 

горските територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Стара Загора“, 

предмет на сертификационен одит за съответствие. 

 
ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет 
процента/ от прогнозната стойност на услугата, преведена по банковата сметка 
на Възложителя: 

 
IBAN: BG 23RZBB91551004075273 
ВIС: RZBBBGSF  
Банка: Райфайзен банк ЕАД  
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Чл. 6. (1). При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, като същата предствалява парична 
сума, вносима по сметка на Възложителя или банкова гаранция, издадена в полза 
на Териториално поделение Държавно Горско Стопанство „Стара Загора”, със срок 
на валидност 30 дни след срока на договора. Гаранцията за изпълнение се 
освобождава без дължима лихва, в срок до 14 (четиринадесет) дни след 
окончателното приключване на договора.  

(2). В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава 

валидността на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  задържа гаранцията при неизпълнение на 

задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение 

на договора възникне спор между страните, отнесен за решаване от 

компетентния съд. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
(1). Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения 

съответните дейности, съгласно Техническата спецификация и техническо 
предложение  на обществената поръчка. 

(2). Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и 
в срокове съгласно настоящия договор. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на 
договора да осъществява контрол на изпълнението, без с това да пречи на 
самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  окаже  необходимото  съдействие  
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за изпълнението на възложената му работа. 

 Чл. 10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
(1) Да изпълни поръчката качествено и в срок, в съответствие с 

отправената до него заявка, Техническа спецификация, Техниическо и Ценово 
предложение, неразделни части от настоящия договор; 

(2) Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на 
контрол по изпълнението, относно качество и други във всеки момент от 
изпълнението на договора, без това да пречи на изпълнението; 

(3) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му 
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известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, без 
писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(4) Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с 
действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж. 

(5) При пълно и качествено изпълнение да получи уговореното 
възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор; 

(6) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по договора, включително и предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на договора. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 11. Предаването на изпълнението на Услугите се извършва по реда на 

чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от настоящия Договор.  

 

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл.12. (1). Общата стойност на договора е в размер на 4 380 лв. /четири 

хиляди триста и осемдесет/лева без включен ДДС. 

(2). Договорената цена в Ценовото предложение /Приложение № 11/ е 

окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор. 

(3). Авансови плащания под какъвто и да е предлог не се допускат.  

(4). При необходимост от извършване на последващ одит * в рамките на 
срока на настоящия договор, Възложителят не дължи заплащане на 
допълнителни възнаграждения и такси. 

(5) Посочената цена включва всички разходи за изпълнение на 
поръчката – транспорт, материали, настаняване и дневни 
разходи(командировки) на одиторите, за акредитационни такси на FSC, за 
административно-технически разходи по изготвяне на одитния доклад и други 
свързани с изпълнението на услугите, като същите не подлежат на промяна за 
срока на изпълнение на настоящия договор. 

* Действия от страна на Изпълнителя, свързани с отстраняване на 
констатирани несъответствия при извършване на ресертификационния 
одит 

Чл. 13. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената след извършване на услугата, 
по банков път, в лева в 30/тридесет/ дневен срок след представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на редовно оформени документи за плащане: 
фактура и двустранно подписан приемо – предавателен протокол.  
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(2). Плащането по ал.1 се извършва по банкова сметка на изпълнителя: 
 

Наименование на обслужващата банка  
IBAN  

BIC код на банката  
 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички последващи промени по ал. 2 в срок от 5(пет) дни считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(4). При забава на плащането на договореното възнаграждение повече от 

30 календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законоустановената лихва за всеки 

просрочен ден до деня на извършеното плащане. 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл.14. При забавено изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) от 
стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % от 
стойността на същия. 

Чл.15. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава 
изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и 
пропуснати ползи по общия ред. 

 
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. Договорът се прекратява: 

1. с изпълнението му; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. с развалянето му по реда на Закона за задълженията и договорите. 

4. с достигане на финансовия ресурс осигурен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с 
писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не извърши услугата в срока по Техническо предложение. 

 В този случай на заплащане подлежат само тези услуги, които са 

извършени качествено и могат да бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено 
уведомяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези 
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случаи той заплаща по реда на чл. 10-11 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактически 
извършената работа и не дължи обезщетения и неустойки. 

 
 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 19. Неразделна част от настоящия договор са : 

(1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение 

№10/ и Техническа спецификация /Приложение №1/; 

(2) Ценово предложение /Приложение №11/ - предложението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено с неговата ценова оферта/; 

Чл.20. (1). Всички съобщения между страните във връзка с настоящия 

договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, 

всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване 

на промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за 

получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния 

известен адрес. 

(2). Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са 

както следва: 

             - за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.Стара Загора, ул."12-ти пехотен полк" №22 

 - за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, бул.“Цариградско шосе“ № 131, офис 415 

Чл. 21. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде 

обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна 

никоя друга негова клауза или договора като цяло. 

Чл. 22. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението 

и прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд. 

Чл. 23. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и 

Закона за обществените поръчки. 

Договорът се състави в 3 еднообразни екземпляра - един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 



Page 7 of 7 

Приложение № 12 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

1.------п-----------                 1.---------п------------------- 

(инж. Иван Чергеланов - Директор )    (………..................) 

 

2. ------п---------- 

 ( Станимир Колев – гл. счетоводител ) 

 

*Забележка: Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 

от ЗОП във връзка с Регламент(EC)(2016/679). 

 

 

 
   ТП ДГС Стара Загора 
 
    ДИРЕКТОР: --------п------------    
 
      (инж. Иван Чергеланов)                                        УПРАВИТЕЛ:.--------п–--------- 
 
                                                                                                (три имена, подпис и печат) 
   ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:----п---------- 
                       (Станимир Колев) 

 


