
 

ДОГОВОР № РГ-03-16 / 12.06.2020 г. 

 

 

Днес, 12.06.2020 г., в гр. Нова Загора, след проведена открита процедура по 

реда на ЗОП, между: 

 

1. Териториално Поделение „Държавно горско стопанство Нова Загора”, ЕИК в 

регистър БУЛСТАТ : 2016176540218, със седалище и адрес  на управление:  гр. Нова 

Загора, ул. “Петко Енев“ № 73, представлявано от Директора   инж. Г. И. П.  и   гл. 

счетоводител  Р. И. И., наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна    

и 

2. „ЕССС - Инвестмънт” ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК: 104094012, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 

Търново, ул. “Никола Габровски“ 53, представлявано от С. К. в качеството му на 

управител, определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка № 02716-2020-0037 /уникален номер на поръчката в Регистъра на 

обществени поръчки/ наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 

РД-10-33/14.05.2020 г. на Директора на ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

НОВА ЗАГОРА" за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на дейности по изграждане на 

съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на 

съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Нова Загора", 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

извършва поръчка с предмет: "Изпълнение на дейности по изграждане на 

съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на 

съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Нова Загора" 

срещу заплащане 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. (1) Договора влиза в сила  от датата на подписването му от двете страни, а 

срокът за изпълнение на услугите, предмет на договора, е не по-късно от  30.09.2020г . 

 (2). Място на изпълнение на поръчката е в териториалния обхват на дейност на 

ТП „ДГС Нова Загора“- Обект СЗГТП № 2020, съгласно техническата спецификация. 

 

 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 



Чл. 3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет процента/ от 

стойността на договора, равняваща се на сума в размер на 80,00 (осемдесет) лева, 

преведена по банковата сметка на Възложителя: 

Банка ДСК - клон Нова Загора,  IBAN  BG58STSA93000022420596,  BIC-код 

STSABGSF или е под формата банкова гаранция. 

Чл. 4. (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 Нова Загора”, със срок на 

валидност 30 дни след срока на договора, или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се 

предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Застраховката е 

със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след срока на договора и не 

може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг 

договор. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 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 частично или пълно 

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 укаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, писменно местонахождението за изпълнение 

на дейностите предмет на настоящия договор. 

(2). Да заплати стойността на действително извършените услуги след 

представяне на надлежно оформен двустранно подписан протокол от съответните 

длъжностни лица и фактура в размери, срокове и по начин, уговорени в настоящия 

договор. 

(3). Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на 

отклонения от изискванията и/или нарушения при изпълнение на възложеното. 

(4).  Да извършва промени в обема на договорираната услуга или да разсрочи 

изпълнението на същите по договора при не осигурено/затруднено финансиране. 

(5). Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за изпълнение на 

договора. 

(6). Задълженията по предходните ал. 1 до ал. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва 

лично или чрез представител. 

(7). Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

опомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 



 Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

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

съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

(2). Да упражни цялостен контрол при изпълнението на услугата, като за целта 

възлага на горския надзирател, старши лесничеят и технолога по дърводобива на 

съответният участък да следят действително извършените количества работи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след окончателното завършване на възложената работа, да я 

приема с двустранно подписан протокол .  

(3). Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с  Техническата спецификация и с Техническото предложение. 

(4). Да откаже приемане и заплащане на част или цялото възнаграждение за 

извършени дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият се е отклонил от поръчката 

или работата му е с недостатъци. 

(5). Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за лицата, които 

ползва за извършване на дейностите по договора, както и настъпилите промени в тази 

информация. 

(6). Да спре временно изпълнението на дейностите обект на договора, в случаите 

на: 

- нарушения на ЗГ и поднормативните изисквания за този вид дейности; 

- неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда; 

- неспазване на противопожарните и други изисквания; 

- природни и стихийни бедствия; 

- постигнато взаимно съгласие, отразено в писмен вид. 

(7). Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да изпълни поръчката качествено, в съответствие с офертата му, 

Техническа спецификация, Техниическо и Ценово предложение, неразделни части 

от настоящия договор. 

(2) В 3 (три) дневен срок от получаване писмената заявка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на дейността предмет на настоящия договор да 

започне изпълнение. 

(3) Да спазва всички действащи законови изисквания при извършване на 

услугата по предмета на обществената поръчка, включително опазването на околната 

среда; 

(4) Да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени или пропуснати 

видове работи. 

(5) Да спазва всички действащи разпоредби на Закона за движение по 

пътищата и правилника за неговото приложение, Закона за здравни и безопасни 

условия на труд и други; 

(6) Да осигури необходимата организация и техническо оборудване за 

извършване на възложеното по договора; 

(7) Да осигури присъствие на свой представител за изпълнение на 

дейностите по настоящия договор, включително и при изготвяне на всички приемно 

предавателни протоколи. 



(8) Да спазва стриктно изискванията на Закона за горите и поднормативните 

му документи както и другите нормативни актове, регламентиращи дейностите предмет 

на договора. 

(9) Да спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа, 

противопожарна безопасност и охрана на труда при работа в горите и носи пълна 

отговорност при злополука с наети от него лица. 

(10) Да опазва съществуващите пътищата, хидротехническите съоръжения и 

всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в близост до обекта, в който 

извършва възложените дейности. 

(11) Да осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които 

е ангажирал за изпълнение на възложеното с този договор. 

(12) Да осигурява достъп в обекта за осъществяване на контрол по изпълнение 

на договора. 

(13) При обективна невъзможност за изпълнение на договорените дейности 

(стихийни бедствия - наводнения и др.), водещи до невъзможност за работа в обекта 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обстоятелствата се 

отразяват на място с двустранен протокол.  

(14) Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с 

действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж. 

(15) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 

изпълнеието на поръчката, както и да не ползва информация, станала му известна при 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

(16) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 дневен срок. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да получи възнаграждение за качествено извършените от него дейности, 

според условията и сроковете уговорени с настоящия договор. 

(2) Да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове. 

(3) Да получи необходимото съдействие за изпълнение на работата.  

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТГОВОРНОСТИ И 

НЕУСТОЙКИ 

Чл. 11. (1) Приемането на извършената работа по чл.1 се извършва от 

определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

(2).  Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с 

подписване от лицата по предходната ал. 1 на двустранен приемно-предавателен 

протокол и се извършва еднократно в срок от 3 /три/ дни след уведомление от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключване на работите. 

(3).  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и подизпълнителя. 

(4). При некачествено или забавено изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  има право 

от свое име и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да получи необходимото качествено и 

навременно изпълнение на предмета на договора от избран от него друг 

изпълнител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване платените от него суми от 

задълженията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  



(5). В случай на некачествено изпълнение, удостоверено със съставен протокол, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора и да издаде удостоверение за 

отрицателна оценка на изпълнението. 

(6). Качеството на извършената работа се доказва, като след появата на 

несъответсвие с необходимото качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за това и му определи срок за осигуряване на негов представител за 

съставяне на констативен протокол. В случай, че след като е уведомен, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не прати свой представител за констатиране на некачественото 

изпълнение в определения срок, в зависимост от случая, но не по малко от 1(един) час, 

то констативния протокол се съставя от трима служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и 

служи за безспорно доказателство за некачествено изпълнение. 

Чл. 12.(1). В случай на забавяне  при изпълнението на работата по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на  1% от 

стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от прогнозната 

стойност на договора. 

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да 

търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, 

Чл. 13. 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. 

 

VI. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ 

Чл. 14. (1) Общата стойност на договора е 1600,00 /хиляда и шестстотин/ лева 

без ДДС. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съгласно Ценовото предложение, която е неразделна част от настоящия договор. 

(3). Цената е окончателна, включва всички разходи по извършване на услугите 

предмет на договора и не подлежи на промяна. 

(4). Авансови плащания под какъвто и да е предлог не се допускат.  
Чл. 15.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за плащане 

фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството. 

 (2). Плащанията по настоящия договор ще се извършват от ТП „ДГС Нова 

Загора“ 

Чл. 16.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на фактурата в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

IBAN: BG81BPBI79311025388301    

BIC: BPBIBGSF   

Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 

 (2). Фактурата се издава след  подписване на двустранен приемно-предавателен 

протокол между страните за извършената услуга. 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

промени по ал. 1 в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай, че 



ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок се счита, че плащанията 

са надлежно извършени. 

Чл. 17. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането към него след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите извършените от тях услуги. 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. Договорът се прекратява: 

(1). При изтичане на срока му;  

(2). По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

(3). С окончателното му изпълнение; 

(4). С развалянето му по реда на Закона за задълженията и договорите. 

Чл. 19. Договорът може да се прекрати: 

(1) При преобразуване, ликвидиране, откриване производство по 

несъстоятелност на една от страните по договора; 

(2) При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на договора по 

причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди или предизвика, без това да 

влече неустойки или други финансови санкции за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора при 

пълно или частично, лошо или забавено изпълнение на задължението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на 87 и 88 от ЗЗД. При разваляне на 

договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до 

другата страна. 

Чл.21. 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  

дейости по изпълнение на договора. 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 22. Неразделна част от настоящия договор са : 

(1)  Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение №2 и 

Техническа спецификация - Приложение №6; 

(2) Ценово предложение /Приложение №5 от предложението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено с неговата ценова оферта/; 

Чл. 23. (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 „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА 

ЗАГОРА”, с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 73. 



 - за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   „ЕССС – Инвестмънт” ЕООД , с адрес: с. Търничени 

21, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора 

Чл. 23. 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. 24. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

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

Чл. 25. 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. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Техническa спецификация –Приложение №6 

Техническо предложение - Приложение №2; 

             Ценово предложение – Приложение№5; 

 

 

 
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

         1.  чл. 2 от ЗЗЛД        1.  чл. 2 от ЗЗЛД 

(Директор на ТП „ДГС Нова Загора” -             (заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – управител              

заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД )                                             „ЕССС – Инвестмънт” ЕООД)  

                                                                                                                            

          

  2.  чл. 2 от ЗЗЛД 

       (гл. счетоводител – заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД) 


