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ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

рег. № 20/10.07.2020 г. 

Днес, 10.07.2020 г.  в с. Широка лъка, между:   
1. ТП Държавно горско стопанство "Широка лъка”, ЕИК 2016195800332, с адрес на 

управление: с. Широка лъка, обл. Смолян, ул. „Перелик” № 1, представлявано от инж. Тодор 
Кушлев – Директор, и Севда Дишлиева – Гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и  
2. «МУРДЖЕВ ТРАНС» ЕООД”, ЕИК 120559852, със седалище и адрес на управление – 

гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. «Д-р Заменхоф» №22, представлявано от Никола 
Захариев Мурджев – Управител, определен за изпълнител след събиране на оферти с обява 
по реда на чл. 187 и следващите от Закона за обществените поръчки, наричано по-долу за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият договор с предмет: 
„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп 
до обектите, включени за ползване през 2020-2021 г., на територията на ТП ДГС 
„Широка лъка“ 

Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на свой 

риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение поддръжка и текущ 
ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за 
ползване през 2020-2021 г., на територията на ТП ДГС „Широка лъка”. 

Чл. 2. Изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор, включващи 
действията, посочени в предходния член, представляват строителни ремонтни и 
поддържащи дейности, подробно описани по вид, прогнозни количества и единични цени в 
съответствие с приложените Техническо предложение –  Приложение № 7 (от офертата на 
Изпълнителя); Ценово предложение –  Приложение № 8 (от офертата на Изпълнителя); 
Техническата спецификация – Приложение № 10 (от документацията за участие). 

Чл. 3. Изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор ще се извършват 
според възникналите нужди на Възложителя и в съответствие с техническите и 
нормативните изисквания за строителство в горите и земите от горския фонд и другите 
нормативни актове, съгласно действащото в Република България законодателство. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. Действието на договора е 12 месеца от датата на подписването или до 

изчерпване на стойността по договора (което от двете настъпи по-рано).  

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения: 
1. Да укаже на Изпълнителя, чрез писмена Заявка за изпълнение на дейностите 

предмет на договора или сходни такива, според възникналите му нужди. Заявките се 
връчват на Изпълнителя лично срещу подпис или по пощата на адреса на Изпълнителя 
посочен в чл. 16, ал. 2 от настоящия договор.  

2. Да заплати стойността на действително извършените строително-ремонтни 
дейности, след представяне на надлежно оформен двустранно подписан протокол и 
фактура.  
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3. Да информира своевременно Изпълнителя при констатиране на отклонения от 
изискванията и/или нарушения при изпълнение на възложеното.  

(2) Задълженията по предходната алинея Възложителя извършва лично или чрез 
представител.  

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да следи за правомерното извършване на възложените дейности.  
2. Да контролира качественото изпълнение на възложените дейности по договора и 

да не възпрепятства неговото изпълнение.  
3. Да упражни цялостен контрол при изпълнението на дейностите от Изпълнителя и 

след окончателното завършване на възложената работа, да я приема с двустранно подписан 
протокол.  

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: 
6.1. нарушения на ЗГ и подзаконовите нормативни изисквания за този вид дейности; 
6.2. неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда; 
6.3. неспазване на противопожарните и други изисквания; 
6.4. природни и стихийни бедствия; 
6.5. постигнато взаимно съгласие, отразено в писмен вид.  
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения: 
1. В срок от три работни дни от получаване писмената заявка на Възложителя за 

изпълнение на дейностите предмет или сходни с тези по настоящия договор да започне 
тяхното изпълнение.  

2. Да извърши качествено възложените му работи в срокове, посочени от 
Възложителя и в настоящия договор, в съответствие с БДС; 

3. Да спазва всички действащи законови изисквания при извършване на 
строителство в горския фонд, включително опазването на околната среда; 

4. Да извърши качествено възстановително-ремонтни и поддържащи работи с 
грижата на добър стопанин, в съответствие с указанията дадени от Възложителя и в 
сроковете по настоящия договор;  

5. Да поеме гаранции за извършените ремонти съгласно нормативните документи; 
6. Да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени или пропуснати видове 

работи или да възстанови на Възложителя цялата стойност на тези работи.  
7. Съвместно с Възложителя да определи времето и мястото за изпълнение предмета 

на договора; 
8. Да осигури необходимата организация и техническо оборудване за извършване на 

възложеното по договора; 
9. Да осигури присъствие на свой представител за изпълнение на дейностите по 

настоящия договор, включително и при изготвяне на всички предавателно приемателни 
протоколи.  

10. Да спазва стриктно изискванията на Закона за горите и подзаконовите актове по 
прилагането му както и другите нормативни актове, регламентиращи дейностите предмет 
на договора.  
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11. 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.  

12. Да опазва съществуващите пътища, хидротехническите съоръжения и всички 
подземни и надземни съоръжения, намиращи се в близост до обекта, в който извършва 
възложените дейности.  

13. Да осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е 
ангажирал за изпълнение на възложеното с този договор.  

14. Да осигурява достъп в обекта за осъществяване на контрол по изпълнение на 
договора.  

15. Да не предоставя на трети лица изпълнението предмета на настоящия договор 
(освен в случаите, когато се използва подизпълнител, при условията за възлагане на 
обществената поръчка).  

16. 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.  

(2) 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. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 8. (1) Общата стойност на договора е в размер на 20063,80 лв. (двадесет хиляди и 

шестдесет и три лева и осемдесет стотинки) без вкл. ДДС.  
(2)  Договорените видове работи се заплащат от Възложителя по единични цени 

без ДДС и в мярка по видове извършени дейности/работи, определени с предложената 
ценова оферта на Изпълнителя при участие в процедурата и са както следва: 
 

№ по 

ред 
Наименование  на СМР мярка 

Прогнозни 

количества 

Единична 

цена в лв. 

без ДДС 

Стойност 

лв. без 

ДДС 

1 
Изкоп за направа на пътища земни почви и всички 

свързани с това разходи 
м³ 2518 3,20 8057,60 

2 
Изкоп за направа на пътища скални почви и всички 

свързани с това разходи 
м³ 462 4,95 2286,90 

3 Разриване на земни почви  -машинно м³ 1507 1,10 1657,70 

4 Разриване на скални почви  -машинно м³ 198 2,20 435,60 

5 Изкоп с багер в скални почви - с хидро чук  м³ 80 30,00 2400,00 

6 
Превоз излишни земни маси, оформяне на депо и 

всички свързани с това разходи 
м³ 50 3,40 170,00 

7 
Превоз излишни скални маси, оформяне на депо и 

всички свързани с това разходи 
м³ 30 4,05 121,50 

8 
Направа на пътна отводнителна канавка  и всички 

свързани с това разходи 
л.м. 1045 2,10 2194,50 
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9 Доставка и полагане на трошено каменна настилка  
куб. 

м. 
80 31,00 2480,00 

10 Работник, поддръжка на пътища - опесъчаване ч/ден 10 18,00 180,00 

11 Снегопочистване - 6000 до 8000 кв.м/мсм мсм 2 40,00 80,00 

ОБЩА СТОЙНОСТ за  Обект №1 КСС   20063,80 

 
(3) Окончателното разплащане с Изпълнителя ще се извършва на база стойността на 

действително извършените работи, установени с двустранно подписан протокол и фактура, 
подписана от упълномощените длъжностни лица на Възложителя и Изпълнителя.  

Плащанията по настоящия договор ще се извършват в 30-дневен срок от представяне 

на надлежно оформена фактура от Изпълнителя в български лева, по посочена от него 

банкова сметка както следва: IBAN: BG05RZBB91551085752119; BIC: RZBBBGSF Банка: 

Райфайзенбанк ЕАД. 

(4) Приложими правила относно директни разплащания с подизпълнители, на 
основание чл. 66, ал. 8 от ЗОП: 

1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

2. Разплащанията по т. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

3. Към искането по т. 2 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(5) При промяна в данните на банковата сметка, Изпълнителят е длъжен да уведоми 
Възложителя, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването се 
считат за редовно извършени.  

(7) Възложителят не се задължава да възложи всички ремонтни работи, 
посочени в ценовата оферта. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и при 
необходимост. 

 
VI. ГАРАНЦИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

Чл. 9. (1) На основание чл. 111, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на подписване на настоящия договор гаранция за 
неговото изпълнение под формата в размер на 5 % от стойността на договора.  

1. Гаранцията за изпълнение представена във формата на парична сума, се внася по 
банков път по сметка на по сметка на ТП ДГС „Широка лъка”: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” 

АД, клон Широка лъка, IBAN: BG74 IABG 7491 5001 7745 00, BIC: IABGBGSF;  
2. Гаранцията за изпълнение под формата на банковата гаранция за обезпечение на 

изпълнението в същите размери се представя в оригинал, издаден от българска или 
чуждестранна банка В същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и 
неотменима в полза на ТП ДГС „Широка лъка”, да има срок на валидност не по-малко от 30 
дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата ще се освобождава 
след изрично писмено известие от директора на ТП ДГС „Широка лъка”. В случай, че 
банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез 
българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението. 

3. Гаранцията за изпълнение под формата на застраховка за обезпечение на 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………(п)……………….                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:………(п)……….……    

Стр. 5 

                               …………(п)……….……   

изпълнението в същите размери се представя в оригинал, издаден от българска или 
чуждестранна застрахователна компания. В същата следва да бъде изрично записано, че е 
безусловна и неотменима в полза на ТП ДГС „Широка лъка”, да има срок на валидност не по-
малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата ще се 
освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП ДГС „Широка лъка”. В 
същата следва изрично да е посочен Възложителят, като трето ползващо се лице по тази 
застраховка. Същата не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 
изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. 

 (2) Гаранцията за изпълнение на дейностите предмет на договора се освобождава, в 
срок от 10 (десет) работни дни: 

1. след изтичане срока на договора и приемане на изпълнението с двустранно 
подписан протокол;  

2. след прекратяване на договора и приемане на изпълнението с двустранно подписан 
протокол (когато е приложимо); 

Чл. 10. (1) За неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. неспазване 
на срока за извършването им, по вина на Изпълнителя, същият заплаща неустойка в размер 
на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на неизвършените дейности, за 
всеки просрочен ден, но не повече от общо 20 % (двадесет процента) от цената на договора.  

(2) При щети (понесени загуби) и пропуснати ползи, размерът на които е по-голям от 
гаранцията за изпълнение, се дължи разликата до по-голямата сума.  

(3) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и 
хидротехническите съоръжения, намиращи се в обекта където се извършват възложените 
дейности, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на 
договора, която се удържа от гаранцията за изпълнение.  

(4) При причиняване на вреди, чийто размер надвишава този на предвидената в 
договора неустойка, страните следва по взаимно съгласие да посочат вещо лице от списъка 
на съответния окръжен съд, което да направи експертна оценка и определи размера на 
нанесените вреди.  

(5) При липса на съгласие между страните относно размера на вредата, определена 
от вещото лице по реда на предходната алинея спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд, само относно частта, надвишаваща размера на неустойката съгласно 
договора.  

(6) Договорените с настоящия договор неустойки се удържат от гаранцията за 
изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се връща/освобождава след подписване 
на двустранен протокол за приетите и качествено извършени дейности в обекта и при 
изпълнение на задълженията по настоящия договор от Изпълнителя.  

(7) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 
задълженията си при настъпването на форсмажорни обстоятелства. Срокът за изпълнение 
на задължението се удължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряло 
от форсмажорното обстоятелство.  

(8) Условията по предходната алинея не засяга права или задължения на страните, 
които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното 
обстоятелство.  

 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11. (1) Настоящия договор се прекратява: 
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2. С изтичане срока на договора; 
3. С  изчерпване на финансовия ресурс; 
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4. Възложителят може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, 
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и да задържи предоставената гаранцията за 
изпълнение в случаите когато: 

4.1. Изпълнителят не започне изпълнение на дейностите по договора в 3-дневен срок 
от датата на връчване на Заявка за изпълнение на дейности обект/или сходни с на 
настоящия договор; 

4.2. по време на изпълнение на договора бъде установено по надлежния ред, че 
Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание; 

4.4. по време на изпълнение на договора Изпълнителя не спазва разпоредбите и 
сроковете произтичащи от чл. 7, ал. 1, т. 1 и в други случаи на неизпълнение на задължения 
по настоящия договор; 

4.5. Гаранцията за изпълнение може да бъде задържана и във всички случаи на 
виновно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя, установено с писмен акт на 
Възложителя.  

5. В случай, че по време на действие на договора, в резултат на настъпила промяна в 
обстоятелствата и Изпълнителят вече не отговаря на изискванията, обявени при откриване 
на процедурата, в резултат на които е сключен договора.  

6. Възложителят може по всяко време до изтичане срока на договора да се откаже от 
договора и да прекрати действието му, включително и когато в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

(2) В случаите по ал. 1, т. 4 и 5, Възложителя заплаща стойността на действително 
извършената работа до момента на прекратяване по този ред по цени съгласно чл. 8, ал. 2 от 
настоящия договор и действително извършените дейности/работи, приети с двустранно 
подписан предавателно-приемателен протокол без да дължи неустойка и/или обезщетение 
за пропуснати ползи.  

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 12. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство в Република България.  
Чл. 13. Неразделна част от договора са следните приложения:  

- Техническо предложение –  Приложение № 7 (от офертата на Изпълнителя); 
- Ценово предложение –  Приложение № 8 (от офертата на Изпълнителя); 
- Техническата спецификация – Приложение № 10 (от документацията за участие). 
 
Чл. 14. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, свързани с 
изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на 
задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по 
обществени поръчки съобразно реда, предвиден в Закона за обществените поръчки.  

 
Чл. 15. 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.  

 
Чл. 16. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва: 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………(п)……………….                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:………(п)……….……    

Стр. 7 

                               …………(п)……….……   

1. За Възложителя: ТП ДГС  „Широка лъка“, с. Широка лъка, обл. Смолян, ул. 
„Перелик“ №1, e-mail: dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com 

2. За Изпълнителя: „Мурджев Транс“ ЕООД, гр. Смолян, ул. «Д-р Заменхоф» №22; 

Никола Мурджев – тел. 0889 504502; e-mail: murdjev_trans@abv.bg 

 
Настоящия договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра –  един за 

Изпълнител и два за Възложител.  
 
(п) Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679 
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