
 

ДОГОВОР  

 

№70/14.10.2020г. 
 

             ТП Държавно горско стопанство „Акад. Николай Хайтов”, със седалище и адрес 

на управление: с.Хвойна, ул.”Кап. Петко Войвода” №2, ЕИК 2016195800391, представлявано 

от Директора  инж. Борис Къдрински и главния счетоводител Гергана Станкова, наричано по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

 

И 

„ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Попово, 

ул. ………п*……., ЕИК ……п*……., представлявано от Иван Грозев Запрянов в качеството 

му на Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга старна,  

         На основание чл.112 от ЗОП във връзка с  Решение 345/04.09.2020 г. на директора на ТП 

ДГС „Акад. Николай Хайтов” за определяне на изпълнител на обществена поръчка  с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка 

по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов””  за срок от 

36 месеца се сключи настоящия договор за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ, МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни 

обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и 

принадлежности, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП ДГС 

„Акад. Николай Хайтов””  за срок от 36 месеца, в съответствие с Техническата 

спецификация (Приложение №11 от съответстващата по обществената поръчка 

документация) и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №9 от 

съответстващата документация), неразделна част от настоящия договор, срещу което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му плати възнаграждение в размер, по начин и в срокове, 

определени в раздел II от настоящия договор; 
 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще закупува периодично артикулите, предмет на договора, 

според нуждите си като не се задължава да достигне посочената обща стойност на договора – 

1 500.00 лв. (хиляди и петстотин лева) без ДДС. 

 

 

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни. 

(2) Срокът на действие на договора е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 

13.10.2020 г. или до достигане на максималната стойност по чл.2. Договорът се прекратява 

при настъпване на което и да е от двете събития. Посочената стойност е прогнозна и 

Възложителя не е длъжен да я достигне в рамките на трите години.  

(3) В рамките на срока на договора (36 месеца) при необходимост Възложителят 

предвижда възможност за заявяване на артикули извън посочените в Техническа 

спецификация - Приложение №11 от документацията за участие. 

(4) Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в 

техническата спецификация - Приложение № 11 от документацията за участие видове 

артикули, като може да заявява артикули извън номенклатурата в рамките на общата стойност 

по сключения договор. 

 



 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Единичните цени по видове артикули е съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.  

(2) Цените на артикулите извън посочените в Техническата спецификация се 

изчисляват както следва: единичната пазарна цена на артикула по ценоразпис на Изпълнителя 

към деня на закупуването се коригира с предложения в Ценовото предложение процент 

отстъпка. 

(3) Общата прогнозна стойност на договора е 1 500.00 (хиляди и петстотин) лева без 

ДДС. 

(4) Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на единичните цени 

по видове артикули и действително изпълнените доставки, но не може да превишава сумата, 

посочена в чл. 4, ал. 3 от настоящия договор. 

Чл. 5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършените доставки въз основа на 

приемателно-предавателни протоколи за всяка отделна доставка и  надлежно оформен 

оригинален счетоводен документ – фактура, в 20 дневен срок от представянето й, като 

превежда дължимата сума по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

IBAN: BG 72BPBI79431076502801; 

В1С: BPBIBGSF   
открита при Банка „Юробанк България» АД 

 

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

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЯ артикулите, съгласно Техническата спецификация - 

Приложение №11 от съответстващата по обществената поръчка документация и Ценово 

предложение - Приложение №9 в съответствие с условията на настоящия Договор, както и да 

доставя артикули извън посочените в Техническата спецификация - Приложение №11 от 

документацията за участие. 

(2) Да извърши доставките с грижата на добрия търговец при спазване на 

нормативните изисквания и правила ако са приложими. 

(3) Да разполага с видовете артикули за целия срок на договора. 

(4) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора за обществената поръчка и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на извършените от него 

доставки, като е длъжен да извърши за своя сметка всички работи, предназначени за 

отстраняване на дефекти и неизправности, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 

връзка с извършваните доставки, предмет на настоящия договор. 

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

подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок заедно с доказателства, че са изпълнени условията 

по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.  

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките. 

(2) Да иска приемане на доставките чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. 

(3) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършените 

доставки при условията и в срока съгласно раздел II от настоящия договор. 



 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да заплаща цената на закупените артикули на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно 

ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

договора. 

(3) Да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички доставки, отговарящи на изискванията на 

настоящия договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) Периодично да получава доставки на артикули, според необходимостта си и при 

условията на настоящия договор. 

(2) Да осъществява непрекъснат контрол по отношение на качеството на 

предлаганите артикули без това да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) В срока и съгласно условията на настоящия договор лично или чрез 

упълномощен свой представител да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично или чрез упълномощен 

негов представител доставките. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по 

настоящия договор, да откаже приемането й, както и да откаже да заплати съответното 

възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 

(5) Да прави рекламации чрез свой представител в момента на доставката на 

артикулите при количествени и видими недостатъци. 

 

IV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

Чл.11. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на ЗОП и 

ППЗОП. 

Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение в срока по 

чл. 7, ал. 7 от настоящия договор с посочените в офертата му подизпълнители в срок 30 дни от 

сключване на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие на 

договора в 3- дневен срок от подписването му заедно с доказателства, че подизпълнителят 

отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основанията за отстраняване. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да своевременно да предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно 

ЗОП. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло и единствено отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за контрол на качеството на работата и 

спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. 

Чл. 16. Всички условия за изпълнение на договора, определени към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това 

условия от договора носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. В случаите, 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 на подизпълнителя. 

Чл. 18. Разплащанията по Раздел II от настоящия договор 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. Към искането 

изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част 

от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Чл. 19. Във всички останали случаи плащанията за извършената работа от 



 

подизпълнителя се заплащат от възложителя по реда, предвиден в Раздел II от настоящия 

договор. 

Чл. 20. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на 

договора се допуска само по изключение, в предвидените от Закона за обществените поръчки 

случаи. Прилага се чл. 11 от настоящия договор. 

 

V. ГАРАНЦИЯ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

 Чл. 21. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя 

безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, застраховка или парична 

сума. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (два процента) от прогнозната стойност 

на обществената поръчка по чл. 4, ал. 3. 
(2)  Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава същата трябва да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след срока на 

договора, и да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в 

което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за 

възлагане на обществената поръчка  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в 30 дневен срок от 

изтичане на срока на договора. 

(4) Гаранцията по ал. 1 обезпечава точното и своевременно изпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Посочената в гаранцията сума или част от 

нея не се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същият не изпълни напълно или част от 

задълженията си по договора.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от 

формата, под която е представена, при неизпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение 

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съда. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно с едномесечно 

предизвестие договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши клаузите на настоящия договор. 

Чл. 23. При забава на доставката в уговорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 2 % (две на сто) от общата цена с ДДС на заявената доставка за всеки 

просрочен ден, но не повече от общата стойност на съответната доставка. 

Чл. 24. При доставка на артикули с различни технически характеристики от 

посочените в Техническа спецификация - Приложение №11 от документацията за участие, 

освен задължението за доставка на артикули отговарящи на тези изисквания, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 2% (две на сто) от общата цена с ДДС на 

заявената доставка за всеки ден просрочие до извършването на доставката съгласно условията 

на договора, но не повече общата стойност на съответната доставка. 

 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 25. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора - 36 месеца считано от датата на сключването му; 

(2) При достигане на стойността на доставките посочена в чл. 4, ал. 3; 

(3) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

(4) Необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът 

да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП; 

(5) Се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 

поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз 

основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата. 

(6) Поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 



 

нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

Чл. 26. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

(2) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при условията на чл.10, ал.4 

от настоящия Договор или ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни някое друго задължение по 

договора. 

 

 

V. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 27. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непредвидени 

обстоятелства, продължили повече от 20 дни. Никоя от страните не може да се позовава на 

непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала другата страна за 

възникването й. 

(2) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме 

всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непредвидените обстоятелства. 

(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задължението се 

спира. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до 

спирането му. 

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнението на договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непредвидени обстоятелства. 

(6) В случай на непредвидени обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на 

непредвидените обстоятелства доставки. 

(7) По смисъла на настоящия договор „непредвидени обстоятелства" са 

обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат 

предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на 

страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, съгласно 

разпоредбата на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 28. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при 

условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в следните случаи: 

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП и в случай, че общата 

прогнозна стойност по чл.4, ал. 2 не е изчерпана, договорът продължава своето действие до 

сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца или достигане на прогнозната стойност. 

 

VII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 29. Изпълнението на договора от страна на Възложителя ще се контролира от 

следните лица: 

(1) Венка Качакова – счетоводител на ТП ДГС “Акад. Николай Хайтов; 

 



 

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 30. Страните по настоящия Договор следва да отправят всички уведомления и 

съобщения помежду си само в писмена форма - по пощата, електронен адрес и факс. 

Данните за кореспонденция между страните са както следва: 

(1) ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС „Акад. Николай Хайтон“, Адрес за 

кореспонденция: п.к. 4890 с. Хвойна, ул.”Кап. Петко Войвода” №2; Електронна поща; (e-

mail): dgsnikolayhaitov@ucdp–smolian.com 

(2) ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр.Попово, ул………п*………, тел……п*…….., email: 

………п*…………. 

(3) При промяна на данните, посочени в предходната точка всяка от страните е 

длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната; 

(4) Писмената форма се смята за запазена и когато те са отправени по телефакс или 

друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на 

изявлението; 

Чл. 31. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на Договора, както и по 

нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а когато това се 

окаже невъзможно въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 

Република България; 

Чл. 32. За неуредените с Договора въпроси във връзка с изпълнението и 

прекратяването му се прилага Закона за обществени поръчки, Търговския закон, Закона за 

задълженията и договорите и други действащи нормативни актове в страната. 

Чл. 33. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 

противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна останалите клаузи или 

договора като цяло. 

Чл. 34. В случай, че Изпълнителят няма да ползва подизпълнител/и, клаузите от 

настоящия договор, касаещи отношенията с подизпълнителя/ите и/или по повод на 

подизпълнителя/ите, ще бъдат неприложими. 

 

Настоящият Договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - 

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

 

1.  ................п*.................                           .................п*................ 

 

инж. Борис Къдрински                                          ................................                           

директор на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” 

 

 

2.  ...............п*.................. 

Гергана Станкова 
главен счетоводител на 

ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” 
   

 

 

 


