
 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ” 

ТП „ДЪРЖАВНО  ЛОВНО  СТОПАНСТВО  БОРОВО” 
ПК 4571 ; Фотиново , м.Вълча поляна , общ.Батак , обл.Пазарджик; 

e-mail : dlsborovo@ucdp-smolian.com 

 

Изх. № 4916/11.12.2020 г. 

 

ДО 

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД 

ГР. СОФИЯ 

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ" № 51, ВХ.А, ЕТ.4, АП.6 

e-mail: dzzd_gp@abv.bg 

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н СТЕФАН СОКОЛОВ 

 

 

 П О К А Н А  
 

за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 

г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с 

нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), включващо:  

1. проектиране, авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и 

транспортна техническа инфраструктура към тях; 

2.  проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски 

пътища, и 

3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения  вкл. 

изграждане/основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП. 

 

 

       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СОКОЛОВ, 

       На основание чл. 82, ал.2 от ЗОП и чл.5 (1), т. 2 от раздел V на сключено рамково 

споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и 

строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" 

(ЮЦДП), Ви отправяме покана за допълване на оферта. 

 

1. Предмет на поръчката: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на 

ГАП „Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на 

ТП „ДЛС Борово“. 

 

 



 

2. Изисквания за изпълнение на поръчката. 

2.1. Дейностите предмет на договора следва да отговарят и да бъдат съобразени с  

Техническото задание за проектиране, неразделна част от настоящата покана и Образец 

4.2. - техническо предложение за II-ра обособена позиция към рамково споразумение  № 

114/11.10.2017 г. 

Пътя да отговаря на изискванията на втора степен траен горски път, съгласно 

изискванията на „Наредба №5 от 31.07.2014 г. за строителство в горски територии без 

промяна на предназначението им“. 

Проекта трябва да бъде съобразен със съществуващата инфраструктура и съоражения и да 

е отговарящ в пълна степен на изискванията на Възложителя и в максимално съответствие 

и изпълнение на разпоредбите на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти, Закона за опазване на околната среда, Наредбата за 

защитените зони, както и всички изисквания на действащите и приложими нормативни 

актове 

Отделните части на проекта да бъдат разработени в тясна обвързаност с подробна 

обяснителна записка и изчисления, поясняващи предлаганите проектни решения и 

съответствието им с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и 

достъпна за всички среда. 

 

3. Документи за участие. 

3.1. Оферта – Приложение №1; 

3.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или 

заверено копие) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и 

представляващия обединението, а от упълномощен негов представител. Пълномощното 

следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), като и 

изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да предствлява 

Изпълнителя; 

3.3. Предложение за изпълнение на обществената поръчка- Приложение №2; 

3.4. Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка- Приложение №3. 

 

4. Срок и място на изпълнението. 

4.1. Срокът за изпълнението на предмета на обществената поръчка е до 12 /дванадесет/ 

месеца  от сключването на договора. 

4.2. Място на изпълнение - териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово“. 

 

5. Начин на плащане. 

Авансово плащане не се допуска. Плащането за извършената работа, предмет на договора, 

ще се извършва чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 /десет/ 



 

календарни дни след подписването без забележки на приемо-предавателен протокол за 

приемане на изработения проект и представяне на оригинална фактура.  

6. Срок на валидност на офертата. 

Офертата следва да бъде валидна за срок от 120 календарни дни от определения краен срок 

за подаването на офертата.  

 

7. Срок и място за подаване на офертата. 

Срокът за представяне на оферта е до 10 /десет/ календарни дни от получаването на 

настоящата покана за допълване на офертатата на адрес: с. Фотиново , местност 

„Вълча поляна”, община Батак, административната сграда на ТП ДЛС „Борово", 

деловодство – всеки работен ден от 08:00 до 16:00. 

       Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка при условията на              чл. 

47, ал. 2 от ППЗОП, върху опаковката се посочва наименованието на участника вкл. на 

участниците в обединението, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност и 

електронен адрес, както и наименованието на поръчката. 

       Не се приема вариант на оферта. Офертата се представя лично, чрез 

пълномощник/представител или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка, или 

чрез куриерска служба.  

       При приемане на офертата, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

       Ако офертата е изпратена чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са 

за сметка на участника. В този случай, той следва да изпрати офертата си така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока 

за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  

 

8. Място, ден и час за отваряне на офертата. 

Офертата ще бъде отворена на 22.12.2020 г. от 10.00 часа в административната сграда на 

ДЛС „Борово“ от комисия, назначена от възложителя, на чието заседание можете да 

присъствате. 

Възложителят сключва писмен договор с Изпълнителя само след разрешаването на 

разходването на необходимите средства за изпълнението на обществената поръчка от 

министъра на земеделието, храните и горите 

 

9. Гаранция за изпълнение на договора. Други необходими документи, при 

подписване на договора. 

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 % от стойността на 

договора без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за 



 

изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съгласно раздел VII., чл.7 

(1) от рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. 

 

Гаранцията за изпълнение представена във формата на парична сума, се внася 

по банков път по сметка на ТП „ДЛС Борово":  
  

Банка ЦКБ АД – клон Пазарджик 

IBAN: BG69 CECB 9790 10E7 8454 01 

BIC& CECB BGSF, а банковата гаранция или застраховка за обезпечение на 

изпълнението в същите размери - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка 

или застрахователна компания.  

         Когато участникът, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под 

формата на банкова гаранция в същите размери, в същата следва да бъде изрично 

записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДЛС  Борово”. Банковата 

гаранция за изпълнение, издадена в полза на ТП „ДЛС Борово” е неотменима, 

безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. 

Представената банкова гаранция следва да бъде със със срок на валидност 30 

(тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора. В случай, 

че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана 

чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението.  

Когато участникът, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под 

формата на застраховката в същите размери, която обезпечава изпълнението, чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя, в същата следва изрично да е посочен 

Възложителят, като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да 

е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на 

договора и да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за 

обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката 

се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при 

условията на приложените проект на договор. 

Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора. Възложителят 

освобождава гаранцията за изпълнение, съгласно условията и сроковете за задържане, 

респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, посочени в договора за възлагане на 

обществената поръчка, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при 

него.  



 

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция или в 

застраховката изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за който се 

представя гаранцията. 

      Условията за реда на задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за 

изпълнение са определени в проекта на договор, приложение № 4. 

 

     Съгласно разпоредбата на чл.112 от ЗОП Възложителят сключва с Изпълнителя 

писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора 

определеният изпълнител: 

 представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от 

ЗОП; 

 представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

 представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

 извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 

обявената поръчка. 

Договор не се сключва в случаите по чл. 112, ал. 2 ЗОП. 

        Към настоящата покана прилагаме следните образци на документи:  

Оферта -  Приложение № 1;  

Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2;  

Ценово предложение - Приложение № 3;  

Проект на договор- Приложение № 4 (за запознаване); 

Техническо задание за проектиране. 

 Пълен и неограничен достъп по електронен път до поканата и приложенията 

към нея са публикувани в профила на купувача http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5508 

IN: 228  

 

ПОДПИС:................................ 

ИНЖ. ПЛАМЕН ДЖИХАНОВ 

Директор на ТП ДЛС „БОРОВО” 

  

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

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5508
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5508


 

 

 

         Приложение № 1 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА  

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО” 

 

ОФЕРТА 

 

От .......................................................................................................................... 

                              (посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)  

Вписан в ТР на АВ с ЕИК ........................................., със седалище и адрес на управление: 

................................................................................................................, 

БУЛСТАТ…………………………………………………………….. (за обединения)  

        

       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

       С настоящото, на основание основание чл. 82, ал.2 от ЗОП и чл.1 (3), от раздел I на 

сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски 

надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно 

предприятие" (ЮЦДП), допълваме офертата си във връзка с предстоящото сключване на 

договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП 

„Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП 

„ДЛС Борово“  като: 

1. Декларираме, че сме получили изпратената от Вас покана за допълване на офертата 

и сме запознати с условията за възлагането на обществената поръчка.  

2. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

3. Запознати сме с клаузите на проекта на договора и го приемаме без възражения. 

4. При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме 

(ненужното се зачертава) подизпълнител/и, именно: 

……………………………………………..(посочване на подизпълнителя), които ще 

изпълняват следните дейности от предмета на поръчката 

…………………………………………………., които съставляват ……% от 

стойността на поръчката. 

5. Настоящата оферта е валидна за период от ............ (...............) календарни дни и ние 

ще се считаме обвързани с нея, като същата може да бъде приета във всеки един 

момент преди изтичане на този срок. 

6. Приемаме, в случай че нашето предложение за допълване на офертата бъде прието, 

ще представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно изискванията на 



 

Рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. и на изпратената ни покана, с което ще 

гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с 

договорените условия. 

7. Приемаме, в случай че нашето предложение за допълване на офертата бъде 

прието, да представим документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП. 

 

 

       Административни сведения: 

 

Лице за контакти: 

име:........................................................................................................................ 

длъжност: ..........................................................................................................................     

адрес, телефон, факс, е-mail адрес: ...................................................................... 

Обслужваща банка: ............................................................................................ 

Банков код /BIC/ .................................................................................................. 

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията ......................................... 

титуляр на сметката: ........................................................................................ 

 

 

Дата: 

Име и фамилия: 

Подпис на лицето (и печат) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

Приложение № 2 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА  

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО” 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

От .......................................................................................................................... 

                              (посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)  

Вписан в ТР на АВ с ЕИК ........................................., със седалище и адрес на управление: 

................................................................................................................, 

БУЛСТАТ…………………………………………………………….. (за обединения) 

 

     

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

      С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на 

оферта по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 

114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие 

с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), за сключване на 

договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП 

„Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП 

„ДЛС Борово“. 

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с  Техническото 

задание за проектиране, приложено към поканата и съгласно  чл.6 (2), т. 7 от раздел VI. на 

сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.  

2. За изпълнение на поръчката предлагаме следния срок................./словом/ дни от 

подписване на договора. 

 

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение участникът 

прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има 

конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. 

 

 

Дата: 

Име и фамилия: 

Подпис на лицето (и печат) 



 

          

 Приложение № 3 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА  

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО” 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От .......................................................................................................................... 

                              (посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)  

Вписан в ТР на АВ с ЕИК ........................................., със седалище и адрес на управление: 

................................................................................................................, 

БУЛСТАТ…………………………………………………………….. (за обединения) 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за за допълване на оферта по 

реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 

114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие 

с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), за сключване на 

договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП 

„Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП 

„ДЛС Борово“ 

Част Пътна ............................. лв./км., обща цена - ….. км.    х……. лв./км. = 

……………… лв.; 

Част Геодезия ............................. лв./км. обща цена - ….. км.    х……. лв./км. = 

……………… лв.; 

Част Отводняване ............................. лв./км. обща цена - ….. км.    х……. лв./км. = 

……………… лв.; 

 

Част Хидроложки и хидравлични изследвания ............................ лв./бр.; 

Част Безопасност и здраве ............................. лв./бр.; 

Част Пожарна безопастност ............................. лв./бр.; 

Част План за управление на строителните отпадъци ............................. лв./бр.; 

Други /при необходимост/................................................ 

 

 Общата стойност за изготвяне на проекта е: ........................................   

/................................................./ без ДДС. 



 

  Предложената от нас цената включва всички видове дейности и услуги  във връзка с 

изпълнението на предмета на поръчката. 

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от 

нас рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.  

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме 

включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 

описания вид и обхват. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във 

финансовата ни оферта до изтичане на ............ (...............) календарни дни.                

Дата: 

Име и фамилия: 

Подпис на лицето (и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Приложение №4 
                                                                                       

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№ ......../..............201.......г. 

 

За „.....................................................................................................................................“  

  

           Днес, ........................ 201......... година в ................................ във връзка с подписано 

рамково споразумение №........................................ и на основание чл.112, ал.1 и чл. 82, ал.1 

от  ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г., доп., бр. 34 от 3.05.2016г.), във връзка с Решение 

№ ............/........ ........  на ....................................................... се сключи настоящият договор 

между: 

 

       1. ДЛС „БОРОВО”, териториално поделение на „Южноцентрално държавно 

предприятие” ДП Смолян, с адрес: местност „Вълча поляна”, с. Фотиново, община Батак, 

област Пазарджик, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов в качеството му на 

Директор и Недялка Руменова Юмет, в качеството на главен счетоводител, наричано за 

краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и  

 

2. 

…………………………………………………………………………...............................… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..., от 

друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ като страните по договора се 

споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да 

извърши услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на 

ГАП „Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на 

ТП „ДЛС Борово“, при пълно спазване на Техническото задание и Наредба  № 5 от 

31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им 

(Изд. от министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие, обн., 

ДВ, бр. 68 от 15.08.2014г., изм., бр. 106 от 23.12.2014 г.). 

 

ІI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 2. Изпълнителят се задължава: 

(1)   Да изработи възложеното му от Възложителя в срок; 

(2) Да изработи проекта така, че да отговаря на действащите нормативни изисквания и 

техническото задание; 

(3) Да предаде изработения проект в 5 (пет) оригинани хартиени  екземпляра на български 

език и 1/един/  брой на CD  на Възложителя. 

Чл. 3. Изпълнителят отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и 

приложимостта на изработения от него проект. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2803142
http://web.apis.bg/p.php?i=2418086


 

Чл. 4. Когато в техническото задание за проектиране се внасят изменения от 

Възложителя и те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на работата или не 

отговарят на нормативните изисквания, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено 

Възложителя и да иска извършването на нужните промени.  

Чл. 5. Изпълнителят има право: 

(1) Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;   

(2) Да иска от Възложителя приемане на работата в срок; 

(3) Да иска уговореното възнаграждение. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6.  Възложителят е длъжен: 

(1) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му 

работа; 

(2) Да приеме изработеното от Изпълнителя с оглед изискванията на този договор; 

(3) Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно 

реда и условията на този договор; 

(4) Да прегледа проекта преди приемането му, както и да уведоми Изпълнителя за 

исканите промени в срок, който позволява отразяването им в проекта и е договорен между 

страните предварително с анекс към този договор. 

Чл. 7. (1) Възложителят може да осъществява контрол по изпълнението на този 

договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава 

оперативната му самостоятелност. 

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в 

нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от техническите 

спесификации за проектиране. 

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.8. (1)  Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение за извършената 

услуга по чл.1 в размер на ..................... (...................) лева без ДДС. 

(2) Приемането на извършената услуга става с подписване от страните на приемо-

предавателен протокол.   

Чл.9. (1)  Възложителят заплаща сумата по чл. 8, ал.1 по банков път, до 

.................................. календарни дни след подписването без забележки на приемо-

предавателния протокол за приемане на изработения проект, предмет на настоящия 

договор и представяне на оригинална  фактура, по сметка на Изпълнителя в ......................... 

IBAN: .............................. 

(2) Фактурата за извършване на плащане се изготвя на български език, в 

съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като 

задължително съдържа следните реквизити:  

Получател: ............... 

Адрес: ................... ....................................... 

ЕИК: .................................................................... 



 

Идент. N по ЗДДС: BG ...................................... 

Получил фактурата: .......................................... 

Номер на документа, дата, място 

(*) В случайте на чл.66, ал.4-8 от ЗОП, в договора се посочва банкова сметка на 

подизпълнителя и задължението същият да издаде фактура по чл.5.4 за стойността на 

изпълнената част от предмета на поръчката. 

 

V. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.10. (1).  При пълно и/или частично неизпълнение на поетото с настоящия 

договор задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка.  

(2). При пълно неизпълнение неустойката е в размер от 30 % (тридесет процента) 

от цената на договора.  

(3). При частично неизпълнение същата е в размер на 30 % (тридесет процента) от 

неизпълнената част. 

Чл.11. При забавено изпълнение, на което и да е задължение на Изпълнителя, 

последният дължи неустойка, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на 

договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от цената по 

договора. 

Чл.12. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание т.V.10 и 

V.11 от настоящия договор. 

Чл.13. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката: 

(1). при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;  

(2). при прекратяване на търговската регистрация на Изпълнителя (в случай, че същия е 

юридическо лице). 

Чл.14. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % (три процента) от общата стойност 

на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: 

…………….......................….... лева, без включен ДДС под формата на парична сума или 

банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, издадена в полза ............................ 

(2) Гаранцията за изпълнение на задълженията се освобождава, в срок от 20 

(двадесет) работни дни, след приключване/прекратяване на договора, на основание чл.22, 

ал.1 и ал.2 от договора и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя; 

Чл.15. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да 

предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 16. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно 

неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от 

появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други 

събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Търговския закон и Закона 

за обществените поръчки, и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на 



 

изпълнението на настоящия договор. В тези случаи срокът на изпълнение на задълженията 

по настоящия договор се измества със съответното време, в течение на което действат 

такива обстоятелства. 

Чл. 17. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била 

в забава и не е информирала другата страна за възникването й. 

Чл.18. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си 

по настоящия договор поради  непреодолима  сила, е  длъжна незабавно: 

(1) да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 

неизпълнение на задълженията й;  за степента, до която това събитие възпрепятства 

изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието – ако са 

известни; за неговото предполагаемо времетраене; 

(2) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 

понесените вреди и загуби. 

Чл. 19. (1) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 

спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на 

всички разумни грижи. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 

настоящия договор. 

 

VII.СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20. Настоящият договор се сключва за срок от………………………., считано от 

датата на подписването му. Изготвеният проект трябва да бъде предаден на Възложителя 

в горепосочения срок. 

Чл. 21. Настоящият договор ще бъде сключен, с определения за Изпълнител на 

обществената поръчка, само след разрешение от Управителен съвет на „ЮЦДП“ ДП, гр. 

Смолян и министъра на земеделието и храните за разходване на средствата съгласно 

ценовата оферта на избрания Изпълнител. 

Чл. 22. Настоящият договор се прекратява: 

(1) по взаимно съгласие между  Възложителя и Изпълнителя, изразено в писмен вид; 

(2) с окончателното му изпълнение след изтичане на срока му. 

(3) При неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по настоящия договор, 

Възложителят има право да прекрати едностранно договора с двуседмично писмено 

предизвестие. Под „неизпълнение” съгласно предходното изречение се разбират и случаи, 

при които Изпълнителя по време на изпълнението на договора предложи цени, по-високи 

от тези, посочени в ценовата му оферта. 

(4) Възложителят може да прекрати настоящия договор без предизвестие, в случай че 

Изпълнителя по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността 

си. 

(5) Възложителят може да прекрати настоящия договор при констатирани нередности или 

конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от 

Възложителя до Изпълнителя. 



 

 (6) Възложителят може да прекрати настоящия договор, когато са настъпили съществени 

промени във финансирането, с двуседмично писмено уведомление, незабавно след 

настъпване на обстоятелствата. 

(7) Изпълнителят може да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено 

предизвестие, отправено до Възложителя, при неизпълнение на задълженията по договора 

от Възложителя спрямо Изпълнителя. 

Чл. 23. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато 

Изпълнителят: 

(1). Не изпълни точно някое от задълженията си по договора. 

(2). Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. 

(3).Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 24. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако се дължи на непреодолима сила. 

Чл. 25. Изменение и допълнение на договора не могат да се правят, освен в случаите 

по чл.116 от ЗОП. 

Чл. 26. По въпросите, неуредени с този договор се прилагат разпоредбите на 

действащото българско право. 

Чл. 27. Неразделна част от настоящия договор са: 

Техническо задание; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2; 

Ценово предложение за изпълнение на поръчката  – Приложение № 3; 

 

          Настоящият договор, съдържащ ..........страници и подписан на всяка страница, се 

състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1........................................................                        ………………………………………..  

/инж. Пламен Джиханов/                                                   /....................................................../  

  

2...................................................... 

/Гл. Счетоводител Недялка Юмет/ 

 

 


