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ДОГОВОР № 50 

 

Днес,  08.07.2019 г. в с. Кости, община Царево, между подписаните: 

 

1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости”, ЕИК: 

2016176540310 при „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, представлявано 

на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от  Правилника за организацията и дейността на ЮИДП ДП 

от Директора - инж. Цветомир Генов и гл. счетоводител – Мара Бъчварова, наричано за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и 

 

2. „М-АРТ“ ЕООД, ЕИК 119623140, със седалище и адрес на управление 8800 гр. Сливен, 

ул. „Георги Гюлмезов“ № 15, представлявано от управителя Даниела Валентинова 

Мъндева, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  

 

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като се взеха предвид 

резултатите от протокола от работа на комисията, назначена със Заповед № РД-10-

92/25.06.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Кости”, утвърден от същия и всички 

предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за 

Изпълнител, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

извърши обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка чрез закупуване на 

допълнителни противопожарни материали /извън депата по Наредба № 8/ за срок от 

12 месеца“. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави оборудването съгласно техническите 

изисквания и техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1 и 

техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и 3, които 

стават неразделна част от настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля собствеността на доставката на трети 

лица. 

 

КАЧЕСТВО 

Чл. 2. Качеството на доставката следва да отговаря на параметрите и характеристиките от 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЦЕНА 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 

500,00 (петстотин) лева без включен ДДС, или 600,00 (шестстотин,) лева с включен ДДС, 

съгласно ценовото му предложение, неразделна част от настоящия договор. 

(2) В цената по чл. 3, ал. 1 са включени всички транспортни разходи, такси и застраховки на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото за изпълнение, посочено в чл. 5, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) Всички цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част 

от настоящия договор са фиксирани/крайни за времето, в което договорът е в сила и не 

подлежат на промяна.  
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НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 3, ал. 1, както следва: 

Заплащането се извършва след приключване на всички дейности и подписване на приемо-

предавателен протокол за получените материали. Заплащането се извършва в срок до 10 

(десет) календарни дни от доставката, след представяне на фактура, издадена от 

Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договора.  

(2) Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

Банка: „Райфайзен банк“ ЕАД– клон Сливен 

BIC: RZBBBGSF; 

IBAN: BG88RZBB91551001383420. 

 

СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

(2) Срокът за изпълнение на договора е 30 (тридесет) календарни дни, съгласно 

техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Мястото за изпълнение на доставката е както следва: административната сграда на ТП 

„ДГС Кости”, на адрес 8283 село Кости, общ. Царево, обл. Бургас. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да осъществи доставката на мястото по чл. 5, ал. 3; 

б) да изпълни доставката качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

съгласно приложените към договора ценово и техническо предложения; 

в) да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в 

процеса на изпълнението на договора, в срок от 7 (седем) дни след уведомление от 

Възложителя по реда на чл. 22, ал. 1 от договора, както и да изпълнява всички нареждания 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;  

г) да организира транспортирането и разтоварването на доставката до мястото по чл. 5, ал. 3 

за своя сметка; 

д) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на националните и европейски компетентни 

органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на 

средствата по този договор; 

е) да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и 

друга отчетна документация за извършените доставки, позволяваща да се установи дали 

разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора; 

ж) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на 

договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката; 

б) да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор; 

в) да получава информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на доставката в предвидените 

в този договор случаи; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да заплати цената на договора по реда и при условията в него; 

б) да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност 

във връзка с изпълнението на договора; 

в) да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

а) да оказва текущ контрол при изпълнението на договора; 
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б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от 

договореното и без недостатъци; 

в) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на некачествената или дефектна доставка по 

реда и в срока по чл. 6, ал. 1, буква „в“ . 

 

ПРИЕМАНЕ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 7. (1) Одобрението на извършената доставка до мястото съгласно чл. 5, ал. 3, се 

извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява съответствието на доставката с техническите изисквания и 

техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на негови представители. 

(3) При констатирани недостатъци/несъответствия на доставката с техническите 

изисквания и техническото предложение, се съставя двустранен констативен протокол, въз 

основа на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за констатирани дефекти или появили се недостатъци на осъществената доставка, както и 

да иска подмяната й. 

(4) Собствеността и рискът от случайно погиване на доставката преминават от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписването на предавателно-

приемателния протокол за приемане на доставката на мястото по чл. 5, ал. 3. 

(5) Приемо-предавателния протокол и други документи, свързани с изпълнението на 

поръчката по настоящия договор се подписват от зам.-директора на ТП „ДГС Кости“. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 8. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на 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 2 (два) 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. 

Чл. 9. (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 в срока по чл. 5, ал. 2 от Договора; 

2. 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 на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 
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Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 

от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 

спорове по този Договор. 

Чл. 11. 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 предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

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. 12. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки. 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 13. (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. 

 

Спазване на приложими норми  

Чл. 14. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 

приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с 

предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

Конфиденциалност  

Чл. 15. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 

повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 

информация включва: Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: 

всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени 

материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението 

или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, 

включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални 

клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси 

или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, 

диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни 

приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга 

информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен 

диск или друго устройство.  
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация 

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 

като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 

от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 

или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган 

и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 

поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети 

нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на 

тези задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 

след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на поръчката, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни 

и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

 

Авторски права 

Чл. 17. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право 

и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви 

други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на 

Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха 

принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 

притежават права върху изготвените артикули и други резултати от изпълнението на 

Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 

права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 

права от страна на трети лица в срок до (5) (пет) дни от узнаването им. В случай, че трети 

лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и 

понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 

трети лица. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 18. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

Чл. 19. 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. 

 

Непреодолима сила 

Чл. 20. (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) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата Страна до 1 (един) ден от настъпване на непреодолимата сила. Към 

уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 

за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 

обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 

неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 

Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази 

част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 

(5) 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. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 21. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 

считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това 

да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността 

на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като 

цяло. 

 

Уведомления 

Чл. 22. (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: 
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Адрес за кореспонденция: 8283 село Кости, община Царево, област Бургас 

Тел.: +359886/843-613 

e-mail: dgskosti@uidp-sliven.com 

Лице за контакт: инж. Калин Николов - зам.-директор на ТП „ДГС Кости“ 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция:  8800 гр. Сливен, ул. „Георги Гюлмезов“ № 15; 

Тел.: +359887/252-061; 

e-mail: office@m-artbg.com; 

Лице за контакт: Даниела Мъндева – 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 2 (два) 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 2 (два) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Език 

Чл. 23. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и 

при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Приложимо право 

Чл. 24. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

Чл. 25. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

 

Разрешаване на спорове 

Чл. 26. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 

 

 

mailto:dgskosti@uidp-sliven.com
meri2002@abv.bg
Text Box
***



I

I
Erc:errnarpu
Htt. 27. Toarz .{oroBop ce cbcrol{ or 8 (oceu) crpauu\u kr e r43rorBeH H rrornr4caH ABa
e4noo6parHu eK3eMrrJrflpa- tro eAprH 3a BcrKa or Crpauzre.

flplr,roxenun:
9:r. 39. Kru rosu {oronop ce npunarar u ca Hepa3AenHa rracr or Hero cneAHr,rre rrpr4noxeHr.rfl:
flprzroNeulre Ns 1 - Texur.r.recKa creuu$uxaqur ua Bb3JIOXI4TEIII;
flpu:roxeurae J{s 2 - TexsuqecKo rpennoxeHile sa tr43lIbJIHI4TEIIf;
lipuroxenue N! 3 - I-{eHoeo npeAnoxeHLre Ha I43II}JIHZTEJI-fl.

Bb3TOXI4TEJI: I,I3IbJIHIITE"TI:

l. .c
IIH}I{ fenoe - Ianue,ra Mr
An p ua TfI,,AfC Kocrn" Yupanurel u ,,M-APT" EOOA

2.a

f.rl. cqeroeonrrreJr

Crpaurqa 8 or 8

meri2002@abv.bg
Text Box
***

meri2002@abv.bg
Text Box
***

meri2002@abv.bg
Text Box
***



 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ:  

„Доставка чрез закупуване на допълнителни противопожарни материали /извън депата 

по Наредба № 8/ за срок от 12 месеца“ 
 

В прогнозната стойност от 500.00 (петстотин) лева без ДДС е включена изработката и 

доставката на следните предупредителни, указателни и информационни табели: 

 

№ Наименование, характеристики Общ брой 

1. 

 

Предупредителна табела – пази горите от пожар: 

Форма: правоъгълна 

Размери в см: 25/45/0,8  - широчина/дължина/дебелина 

Материал: коматекс (пластмаса) 

Разположение на знаците и надписите върху табелата: 

- Горе в ляво е разположено логото на стопанството, а след него на реда 

следва наименованието на учреждението ДП/ТП ДГС:  

 

    „Югоизточно държавно предприятие“ ДП     

                     ТП „Държавно горско стопанство Кости“ 

- На следващия ред в ляво е разположено изображение на гора и огън, 

след него на реда следва надпис „Пазете горите от пожар“ 

- На следващия ред има надпис „При пожар позвънете на телефон 112“ 

 

42 

2. 

Указателна табела – място за палене на огън: 

Размери в см: 25/45/0,8  - широчина/дължина/дебелина 

Материал: коматекс (пластмаса) 

Разположение на знаците и надписите върху табелата: 

- Горе в ляво е разположено логото на стопанството, а след него на реда 

следва наименованието на учреждението ДП/ТП ДГС:  

 „Югоизточно държавно предприятие“ ДП     

                  ТП „Държавно горско стопанство Кости“ 

- На следващия ред в ляво е разположено изображение на огън, след него 

на реда следва надпис „Място за палене на огън“ 

 

4 

3. 

Информационна табела – карта на стопанството: 
Форма: правоъгълна 

Размери в см: 100/100/0,8  - широчина/дължина/дебелина 

Материал: коматекс (пластмаса) 

Разположение на знаците и надписите върху табелата: съгласно приложен 

файл с цифров вид на картата. 

Мащаб: 1:50000 

 

1 

 

 

Срок за изпълнение на поръчката: до 30 календарни дни от сключване на договора. 
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office@m-artbg.com,
en. floula
rrpeAcraBJrflBaHo or fiauue,ra BaleHrunona MrnAeBa, c EfH 6903155859,
B KarrecrBoro Mr{ na Yupanure.ir,
e-mail : o ffic e@m- arrb g. com, ren. 3a KoHraKr : 0887 2 5 20 6 1

nr4rle 3a KoHraKT: flanue;ra Ba.rrenrunona MrHgena

yBAXAEMI,I AAMII I,I IOCIOAA,

C Hacroxrqoto Bpr [peAcraBqM Halrlero ueHoBo npeAnoxeHne 3a I{3rrbJrHeHr,re na o6sseHara
Bac o6UI rugL: IIJEHa tlu rl KaKt() L:JlcAtsa

J\t Hauuenonanrre, xapaKTeprrcrrrKrr O6ur
6pofi

ra6eru
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llpegynpeArrreJrHa raOela - rra3rr roprrre or rloxap:
(Dopma: [paBobrbJrHa
Parnrepu s cnnz 25145/0,8 -
rrr u p o q u H a I Au ,lixratta, I ile 6 e :r,utta-

Marepnal: KoMareKc (u.nacrruaca)
Pa:noroxeHr{e Ha 3Harlrrre u HaArrrrc[Te Bbpxy
rabelara:
- fope B rsBo e pa3rroJroxeHo,rrororo Ha

cTo[aHcTBoTo, a cJreA Hefo Ha peAa cJreABa

HarrMeHoBa Hrrero Ha yqp exAeHrrero AII/TI !f C :

Ar
,rlOrou3rorrHo AbpxaBHo rrpeAnpurrue"

TII ,rflrpxaBuo ropcro cronaHcrBo
Koctut'
- Ha creAnarq[s peA n JrflBo e pa3rroJro]Keno
uro6paxerure Ha ropa H orbH, cJreA Hero Ha peAa

cJreABa HaArrrrc ,r[a3ere ropure or noxap*
- Ha creAnaurrfl peA rrMa HaArr[c ,[Ipu [oxap
rro3BbHere na reneQola ll2"

42

9,96 418,32
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2. Yrcararemra ra6era - Mflcro 3a rraJreHe Ha orbH:
Paruepn B cM: 2514510,8 -

4 9,96 39,84
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rrr rlp oqrrHa/Auxnna I Ae6 e srutsa
Marepuan: KoMarercc (uracruaca)
Pagno,roxeHrre Ha 3Haulrre rr HaArrrrcure Bbpxy
ra6e,rara:
- fope B JrflBo e pa3rroJroxeHo Jrororo Ha

cToIraHcTBoTo, a cJIeA Hero Ha peAa cJreABa

HarrMeHoBa Hrrero Ha yqpexAeHrrero AII/TI IIC :

,rlorou3rorrno AbpxaBHo rrpeAupuntue"

TII rr{rpxaBHo ropcrco crorraucrBo
Kocrut'
- Ha cneAnarquq pel n JrqBo e pa3rroJroxeno
uro6paxerure Ha orbH, cJreA Hero Ha peAa cJreABa

HaArIuc ,rMncro 3a rraJlene Ha orbHt'

irt\
1.'il

-r.

IlnQopnraqrroHHa ra6era - Kapra Ha crorraHcrBoro:
(Doplra: rpaBobrbJrHa
Parrvrepu B cM: 100/100/0,8 -
mupotrrlH a/gr"rxrana I Ae6 e :lusa-
Marepua,r: KoMarenc (unacruaca)
PasnoroxeHrre Ha 3HarI[Te rr HaArrrrcuTe Bbpxy
ra6erara: cbrJracHo rrprrJroxeH Saft;r c quQpon nu4
Ha KApTaTa.
Maua6: 1:50000

41,84 41,84

O6ua qeHa 3a Bcr.rrrrrr ra6ens B JreBa 6er flC: 500
(nercrornn nn)

flexrapuparrae, qe npeAnaraHrrre or Hac IIeHr4 3a r{3rrtJrHeHr,re Ha nopbqKara BKJIIoqBaT E

BCI4TIKII p{BXOAI{ 3a II3IIbJIHeHI{eTO Ha [OpbrIKaTa, BKJTTOTIHTeJIHO pa3XOAI'ITe 3a AOCTaBKa AO

a4MlrHr4crparr,rBHara crpaAa na TfI ,,AfC Kocrl4".
IlpegroNeuure ueHr.r ca oflpeAeneHl{ rtpn rrbJrHo cborBercrBr.re c ycJloBl{rra Ha

BrgnoxureJrflT, rrocolreHpr B o6ssara u npunoxeHusra KbM Hefl. Haurero rIeHoBo npeAnoxeHlle rue

ocraHe HenpoMeHeHo 3a cpoKa na Aeficrsue Ha AoroBop.

3adeneucxu:

- IJeruume crcdea da ca u3nucoHu c qufrpu u dyuu. IIpu pasnuKa B usnuc*aHemo ce Bsema 6

npedoud qeHamq, u3nucaHa c dyuu.

- I-{euume cnedea da ca nocoqeHlt 6 ne6a 6es [fC u da ca 3aKpbzfleHu do 2 (dea) 3HaKa

d ec emurauama 3 anematt.

Haqun Ha rrnaruaHe: ctruracHo rrpoeKTa Ha AoroBopa.

Aam:12.06.2019 r.
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