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ДОГОВОР № РГ-03-12 / 07.05.2020 г. 

 

 

Днес, 07.05.2020 г., в гр. Нова Загора, на основание Глава двадесет и шеста,    чл. 

187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП между: 

 

1. Държавно Горско стопанство Нова Загора - Териториално поделение на 

„ЮИДП” ДП, гр.Сливен, адрес на управление гр.Нова Загора, ул.”Петко Енев” № 

73, Булстат 2016176540218, представлявано от Директора инж. Г. П. и Главен 

счетоводител Р. И., наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и  

2. ЕТ „Тинка – 47 Тинка Мостанева”, вписано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК: 200320123, със седалище и адрес на управление: гр. 

Златоград, ул. „Ангел Киряков” № 12 а, представлявано от Т. А. М. в качеството й 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 „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за 

оборудване на противопожарни депа“, 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. 

 

ІІ. СРОК  И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Срокът за изпълнение на услугата е 12 месеца от сключване на договора 

или до достигане на максимално допустимата стойност на Договора по чл.[12], в 

зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. 

Чл. 3. Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП 

„ДГС Нова Загора“, находяща се на адрес гр.Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 73. 

 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС, а именно 74,50 лева (седемдесет и четири лева и петдесет 

стотинки) - „Гаранцията за изпълнение“, която служи за обезпечаване на 

изпълнението на Договора. 
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Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: BG58STSA93000022420596 

BIC: STSABGSF 

Банка: ДСК – клон Нова Загора 

или е под формата банкова гаранция. 

Чл. 4. (1). При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, като същата представлява парична сума, 

вносима по сметка на Възложителя или банкова гаранция, издадена в полза на 

Териториално поделение “Държавно горско стопанство Нова 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. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  задържа гаранцията при неизпълнение на 

задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 6. 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. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1). Да заплати стойността на извършените доставки след представяне на 

надлежно оформен двустранно подписан протокол от съответните длъжностни лица и 

фактура в размери, срокове и по начин, уговорени в настоящия договор. 

(2). Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 
упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1). Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения 

съответните доставки, в съответствие със заявките, както и съгласно Техническата 

спецификация и Техническото предложение на поръчканта. 

(2). Да прави рекламации при установяване на доставка на некачествена стока 

или несъответствие, изразяващо се в повреда, неизправност на доставените артикули по 

заявката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в срок до 5(пет) дни да извърши замяна за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3). При необходимост от допълнителни доставки на артикули, непосочени и 

невключени в Ценовото предложение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото да изиска 

тяхната доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заплащайки ги по цени с търговска отстъпка 

съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да изпълни поръчката качествено и в срок, в съответствие с отправената 
до него заявка съгласно 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 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. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1). При пълно и качествено изпълнение да получи уговореното възнаграждение 

при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор; 

(2). 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. Приемането на изпълнението на доставките се извършва с приемно-

предавателен протокол, съдържащ вида и количеството на доставените артикули и 

издадена подробна фактура. 

 

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл.12. (1) Общата стойност на договора е в размер на 1490,00 (хиляда 

четиристотин и деветдесет) лева без включен ДДС, като Възложителят няма 

задължение за цялостното ѝ усвояване. Това е максимална стойност, при достигането 

на която договорът се счита за прекратен, дори да не е изтекъл срокът, за който е 

сключен. 

(2) Договорените цени в Ценовото предложение /Приложение № 2/ са 

окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор. 

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

Чл. 13. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената след извършване на доставката, 

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. Фактурата и протоколът трябва 

да съдържат единични цени и количества. 

(2). Плащането по ал.1 се извършва по банкова сметка на изпълнителя: 

 

 

Наименование на обслужващата банка Инвестбанк АД 

IBAN BG63IORT80191000518500 

BIC код на банката IORTBGSF 



 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

1.* /п/ …чл. 2 от ЗЗЛД…     1.* /п/ …чл. 2 от ЗЗЛД… 

 

 

 
 

 

(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 на ДОСТАВКИТЕ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) 

от стойността на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДОСТАВКИ за всеки просрочен ден, 

но не повече от 10 (десет) % от стойността на същите. 

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 доставката в сроковете по Техническо предложение. 

 В този случай на заплащане подлежат само тези доставки, 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 случаи той заплаща по реда 

на чл. 10-11 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактически извършената работа и не дължи 

обезщетения и неустойки. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 

30(тридесет) дневно предизвестие, без необходимост от допълнителна обосновка. 

Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните 

за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

дейности по изпълнение на договора. 

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са : 
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(1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение №3/и 

Техническа спецификация /Приложение №1/; 

(2) Ценово предложение /Приложение №2 от предложението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено с неговата ценова оферта/; 

Чл.21. (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: ТП „ДГС Нова Загора“ гр. Нова Загора, ул. „Петко 

Енев“ № 73. 

 - за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЕТ „Тинка - 47 Тинка Мостанева” гр. Златоград, 

„Ангел Киряков” № 12 а.   

Чл. 22. 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. 23. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

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

Чл. 24. 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 2 еднообразни екземпляра - един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(инж. Г. П. - Директор )                       (Т. М. - Управител  

                                                                           на ЕТ „Тинка - 47 Тинка Мостанева”)  

2. */п/ …чл. 2 от ЗЗЛД… 

 (Р. И. – гл. счетоводител ) 

 

 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


