
 

 

 

 

 
                                                                                       

 ДОГОВОР 

№ 3/28.01.2021г. 

  

           Днес, 28.01.2021г. в гр. Пловдив във връзка с подписано рамково споразумение 

№114/11.10.2017г.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 № I - 320/06.10.2020г. на 

Директора на ТП „ДГС - Пловдив” се сключи настоящият договор между: 

    1. ТП „ДГС - Пловдив” териториално поделение на Южноцентрално държавно 

предприятие, с ЕИК: 2016195800103, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. 

«Шести септември» №93, представлявано от инж. Красимир Златков Каменов, в качеството 

му на Директор и Атанаска Атанасова - главен счетоводител, наричано за краткост по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и  

2.ОБЕДИНЕНИЕ «ГП» ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. 

«България» №51, вх.А, ет.4, ап.6 с БУЛСТАТ: 177217245, с представляващ СТЕФАН 

МИХАЙЛОВ СОКОЛОВ 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 път 

ГАП „Разклона – м.Тъмраш – граница с ТП „ДЛС – Тракия“, находящ се в 

териториалния обхват на ТП „ДГС-Пловдив“ въз основа на изпратена покана за 

допълване на оферта към сключено рамково споразумение №114/11.10.2017 с предмет: 

„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на 

„Южноцентрално държавно предприятие“ (ЮЦДП), 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. 

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


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

приложимостта на изработения от него проект. 

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 8 125,00 (осем хиляди сто двадесет и пет лева и нула стотинки без ) 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 30/тридесет / 

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 УниКредит Булбанк АД IBAN: 

BG06UNCR70001523132956, BIC: UNICRBGSF, титуляр на сметката: ДЗЗД „ГП“, с ЕИК 

177217245. 



(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: ОБЕДИНЕНИЕ „ГП“ ДЗЗД 

Адрес: гр.София, бул. „България“ №51, вх.А, ет.4, ап.6 

ЕИК: 177217245 

Получил фактурата: Стефан Михайлов Соколов 

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:  243,75 /двеста 

четиридесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/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 на ТП „ДГС – Пловдив“ 

(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 15 /петнадесет/ дни, 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 Изпълнителят 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 законодателство. 

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 6 страници и подписан на всяка страница, се състави в 

два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1: ............../п/*.............................................                   1....../п/*........................ 

          

                       СТЕФАН СОКОЛОВ 

ИНЖ.КРАСИМИР КАМЕНОВ  
Директор на ТП „ДГС – Пловдив“                            ОБЕДИНЕНИЕ „ГП“ ДЗЗД 

 

2: ………/п/*……........................................     2:……………..        

АТАНАСКА АТАНАСОВА 

Гл. счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“ 
 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на 

личните данни ( Регламент ЕС 2016/679) 


