
 

 

 

Д О Г О В О Р 

№ 038/07.07.2020 год. 

 

Днес 07.07.2020 г. в с. Чакаларово, ул. Девети септември №56, община Кирково, се 

сключи настоящия договор между: 

1.ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО”, ЕИК 2016195800175, с 

адрес: с. Чакаларово, ул. Девети септември №56, община Кирково, представлявано от инж. 

Митко Бисеров Манев - Директор и Бинка Кирилова Николова - главен счетоводител, от една 

страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

2. „ЕВРОЛЕС - 55” ЕООД, ЕИК 201565030, представлявано от РУМЕН АТАНАСОВ 

КАРАДАЙОВ в качеството му на управител, със седалище и адрес на управление: 

обл.Кърджали ,общ.Кирково, с.Чакаларово, наричан по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, 

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и Протокол от 30.06.2020 г. от заседанието на 

Комисията, назначена със Заповед № 186/30.06.2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите, постъпили за участие в обществена поръчка за избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 

„Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на 

агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; 

даване под наем на селскостопански машини и селскостопански инвентар, с оператор) в 

горски разсадник  на ТП ДГС „Кирково”, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) Изпълнителят се задължава да изпълни на Възложителя: услуги свързани със 

селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, 

силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански машини и селскостопански 

инвентар, с оператор) в горски разсадник  на ТП ДГС „Кирково” – oран  на 20 дка. в горски 

разсадник с. Чакаларово, съгласно   оферта,   която   е   неразделна   част  от  този  договор, а 

Възложителят заплаща цената му. 

(2) За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "услуга". 

 

ІІ. СРОКОВЕ  

 

Чл. 2. Срок за изпълнение на договора: 

      (1). Изпълнението започва с подписване на договора. 

      (2). Срока на действието на договора е 12(дванадесет) месеца. 

 

III.ЦЕНА , РЕД И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. Възложителя заплаща на Изпълнителя сумата в размер на 800,00 (осемстотин) лева 

без вкл. ДДС: 

 

 (1). Заплащането на услугата ще се извърши от Възложителя по банков път по сметка на 

Изпълнителя в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на издаване на фактура за услугата. 
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 (2). Основание за плащане е издадена от Изпълнителя – фактура.  Фактура се издава след 

съставяне на двустранен приемателно-предавателен протокол между страните за извършената 

услуга. 

 (3). Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по банкова сметка: 

IBAN BG71STSA93000019586313, ВIС STSABGSF, банка ДСК ЕАД клон Кирково 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

 Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата в срока и при условията, 

договорени между страните; 

 (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена/възнаграждение по реда и в 

сроковете от настоящият договор; 

 (2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да получи уговореното 

възнаграждение в посочените срокове и условия. 

 (3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. да осъществи услугата, съгласно техническите спецификации, определени от 

Възложителя 

 2. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица 

документи и информация, свързани с изпълнението на услугата. 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че услугата отговаря на възприетите стандарти в 

Република България и ЕС. 

(5). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за 

изпълнените от тях работи. 

(6). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e сключил договор/и за подизпълнение с посочените 

в офертата му подизпълнители, да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в 3-дневен срок. 
  

 V.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

 

 Чл.5. (1). Приемането на услугата, се извършва от лица, определени от Възложителя в 

присъствието на изпълнителя. 

  

 VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ 

 

 Чл.6. (1). При неплащане на дължимите суми в срок, Възложителят дължи на Изпълнителя 

неустойка за забава в размер на законната лихва, която се начислява върху просрочената сума до 

окончателното й изплащане от Възложителя. 

 (2). В случай, че се установят недостатъци на доставката Изпълнителят е длъжен да ги 

отстрани за своя сметка 

 (3). При забава на Изпълнителя да достави и да предаде в уговореният срок услугата същия 

дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. 

 (4). Изплащането на неустойки и обезщетения по този раздел не лишава изправната страна 

по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери 

на общо основание. 

 

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 7. Настоящият договор се прекратява:  

(1). С изтичане срока на договора. 

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

(3). Едностранно от Възложителя без предизвестие при установено отклонение в 

показателите и качеството на услугата. 
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VIII. СЪОБЩЕНИЯ 

 

Чл. 8. (1). Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще 

се извършват в писмена форма - по пощата чрез препоръчано писмо, чрез електронно съобщение 

изпратено до електронна поща на Купувача, телефон или факс. 

(2). При промяна на седалището или адреса за кореспонденция на някоя от страните по 

договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна. В противен 

случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за връчени по първоначалния адрес. 

 

 ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 9. (1). Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по 

нерешени с договора въпроси ще се решават по споразумение между страните, а когато това се 

окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България. 

(2). За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ, ЗЗД, ЗГ и 

другите действащи нормативни актове в страната. 

(3). Изменение на договора се допуска по изключения подробно описани в чл.116 от Закона 

за обществените поръчки. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

1. Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие; 

2. Ценово предложение на избрания изпълнител; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на избрания изпълнител. 
 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП ДГС „КИРКОВО”   "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД 

 

1. ______/п*/_________        1. _______/п*/_________ 

     (инж. Митко Манев)                                                (Румен  Карадайов) 

 

2. ______/п*/_________ 

     (Бинка Николова) 

 

 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 

 


