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Д О Г О В О Р 

№ 91/09.11.2020 год. 

 

 

Днес  09.11.2020г. в с.Хвойна а между: 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”, 

ЕИК 2016195800391 със седалище и адрес на управление: с. Хвойна 4890,  ул. „Кап. Петко 

Войвода” №2, представлявано от инж. Борис Къдрински - директор и  Гергана Станкова – 

главен счетоводител, наричан по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. “ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, ………………………………….., 

представлявано от Павел Димитров Стоянов в качеството му на управител, със седалище и 

адрес на управление:………………………*………………………………., наричан по-долу в 

договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП и влязло в 

сила Решение № 362/12.10.2020 г. на директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски 

материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите 

на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” по обособени позиции”, за обособена позиция № 2 

„Доставка на консумативи за офис техника" 

се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

периодични доставки на консумативи за офис техника  за нуждите на ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов”, съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по видове и прогнозни 

количества срещу цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати, франко мястото на 

доставка.  

(2) Качеството на доставените артикули следва да отговаря на техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложение към документацията за обществената 

поръчка (приложение № 1 към настоящия договор) и на техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представено с офертата за участие в процедурата (приложение № 2 към 

настоящия договор). 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заявява различни количества от отделен вид артикул 

в съответствие с потребностите, като ги заплаща съобразно единичната цена за съответния 

артикул, посочена в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или в представения от него 

каталог/списък. 
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ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение по настоящия договор е 36 (тридесет и шест) 

месеца, считано от 09.11.2020 г. или до достигане на максимално допустимата стойност, 

посочена в чл. 6, ал. 2 от настоящия договор. 

Чл. 3. (1) Обемът на доставките, предмет на настоящия договор, се определя с 

писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, подадена до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно нуждите му, без ограничения за броя на заявките във времето. 

(2) Приемането на заявките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва на адрес:  

гр. Пловдив, ул. „Проф.Иван Шишманов“ №4 , във всички работни дни от 08:30 ч до 

17:00 ч. на факс:……………………………………………, лице за контакт Павел Димитров 

Стоянов. 

(3) Изпълнителят осъществява доставката на материалите в срок не по-късно от 3 

работни дни, считано от деня следващ датата на получаването на всяка заявка, изпратена по 

факс или електронна поща. 

(4) При установяване, че доставен артикул има: видими недостатъци, несъответствие 

на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствия в количествата, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва заявката, като отказът се документира в констативен протокол, 

подписан от страните. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение за нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши нова доставка на артикули 

без видими недостатъци, и/или с параметри идентични с тези от техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или съответните количества в срок до 3 (три) 

работни дни от датата на отказа на предходната заявка. 

(5) В случай на установяване, на доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ негодни за употреба 

артикули, поради изтекъл срок на годност, скрити недостатъци, дефекти, компрометирана 

цялост или др., които не могат да се установят при доставката, това обстоятелство се 

документира с констативен протокол, подписан от страните, в едномесечен срок от 

доставката. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя за своя сметка, описаните в 

констативния протокол негодни за употреба материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва 

замяната в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня следващ датата на подписване на 

констативния протокол. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да достави артикули, отговарящи на 

описанието в списъка по Техническото предложение, поради изчерпването им от пазара, 

той се задължава да достави идентични – оригинални артикули, отговарящи на 

договорените минимални изисквания по договорените с ценовата оферта, цени. 

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставките в рамките на работното време на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - от 08:30 до 17:00 часа, франко адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

съответната писмена заявка, а именно: 

 с.Хвойна 4890, ул. Кап. Петко Войвода № 2, административна сграда на ТП „ДГС 

Акад. Николай Хайтов”. 

(2) Собствеността върху артикулите, предмет на настоящия договор, преминава 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на предаването им на неговия адрес, за което се съставя 

приемателно - предавателен протокол от упълномощени представители на двете страни. 
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(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

доставките извършени от подизпълнителя/подизпълнителите се приемат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди, причинени по време на 

транспортирането и предаването на артикулите, предмет на настоящия договор. Рискът от 

погиване или повреждане на стоките, предмет на договора, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

момента на предаване на същите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 6. (1) Общата стойност на доставките посочени в чл. 1, ал. 1 от настоящия 

договор е в общ размер до 7 000 (седем хиляди) лева без ДДС, за срока на договора.  

(2) Единичните цени на доставяните артикули са съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (приложение № 3 към настоящия договор), и приложения към него 

списък (приложение № 4 към настоящия договор) и са валидни и непроменими до края на 

срока на договора, като включват всички разходи по изпълнение на договора.  

(3) Предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ търговска отстъпка от единичните цени за 

артикули, извън тези посочени в ценовото предложение, е в размер на 20 % (словом: 

двадесет процента) от цената по представения  каталог/списък  без включен ДДС. 

(4) Предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ търговска отстъпка от единичните цени /в 

лева, без включен ДДС/ на артикулите, предмет на договора е окончателна и не подлежи на 

промяна, за срока на действието му. Процентът отстъпка не се влияе от закупеното 

количество артикули. 

Чл. 7. (1) За всички заявени от Възложителя артикули и приети с двустранно 

подписан протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава данъчна фактура в срок до 5 (пет) работни 

дни след изтичане на отчетния месец, за период от 1-во до последно число на предходния 

месец. 

(2) При издаване на фактурите, като задължено лице се посочва ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов” в съответствие с това, кой е направил заявките. 

(3) Заплащането на доставките ще се извършва от задълженото лице в лева, по 

банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална 

данъчна фактура последната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ......................................................................, клон/офис ............................... 

 

IBAN: ................................................................, BIC: ........................ 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени на банковата сметка, посочена в предходната алинея в срок до 3 /три/ 

работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени. 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане по него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 4, ал. 3 от този договор. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения периодични 

доставки съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предложението за 

изпълнение на поръчката и ценовото предложение по отношение на обособена позиция №2, 

и при условията на настоящия договор; 

2. да заявява вида и количеството на необходимите му артикули в зависимост от 

своите нужди; 

3. да откаже приемането на заявка, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

доставил артикул/и с видими недостатъци, и/или несъответствие на параметрите с тези от 

техническата спецификация и/или несъответствия в количествата, както и да откаже да 

заплати съответното възнаграждение докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 

задължения съгласно настоящия договор; 

4. да прави рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е в 

съответствие с направената заявка, техническата спецификация, както и с техническото и 

ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора; 

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок от подписване на настоящия 

договор да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в 

офертата му подизпълнител/и в съответствие с разпоредбата на чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от 

ППЗОП. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да заявява необходимите видове артикули и количество с посочване на точни 

изисквания, които не подлежат на тълкувания при изпълнение на заявката; 

2. да заплаща на Изпълнителя цената на доставените артикули при условията и по 

реда на настоящия договор; 

3. да осигури достъп до обекта/ите – място на доставка; 

4. да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените артикули, когато отговарят на 

посоченото в заявката и съответстват на условията на настоящия договор, за което да 

подписва приемателно - предавателен протокол; 

5. да не представя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не ползва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките по договора, включително предоставяне на нужната информация; 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приема доставките, за което да се подписва 

приемателно - предавателен протокол; 

3. да получава заплащане за извършените доставки, при условията и по реда на 

настоящия договор. 
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Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълнява поръчката като доставя заявените от Възложителя канцеларски 

материали, по вид, качество, количество и цена, съгласно Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение по 

отношение на обособена позиция № 2, и при условията на настоящия договор 

2. да доставя заявените количества артикули в срока по чл. 3, ал. 3 от договора и на 

мястото посочено в чл. 4, ал. 1 в работното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време от 08:30 часа до 17:00 

часа; 

3. да подписва приемателно - предавателен протокол при всяка доставка 

4. да доставя заявените количества артикули в подходяща опаковка, която позволява 

запазването им при транспортиране и съхранението им в склад. 

5. да доставя канцеларски материали, които са фабрично нови, неупотребявани, да 

нямат явни и/или скрити дефекти при нормална работа 

6.да гарантира качеството и количеството на материалите, както и срокът им за 

употреба; 

7. да заменя артикули за своя сметка, за които при доставката се установи, че имат 

видими недостатъци, и/или несъответствие на параметрите с тези от техническата 

спецификация и/или несъответствия в количествата в срока по чл. 3, ал. 4 от настоящия 

договор; 

8. да заменя за своя сметка артикули, които са негодни за употреба артикули, поради 

изтекъл срок на годност, скрити недостатъци, дефекти, компрометирана цялост или др., 

които са установени в едномесечен срок от доставката в срока по чл. 3, ал. 5 от настоящия 

договор; 

9. да осигури време за преглеждането на стоката за видими недостатъци, и/или 

несъответствие на параметрите с тези от техническата спецификация и/или несъответствия 

в количествата, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да го уведоми незабавно, ако констатира, че 

стоките не отговарят на изискванията за качество и количество; 

10. при изискване от Възложителя да доказва произхода и качеството на 

предлаганите материали 

11. в 5-дневен срок от подписване на настоящия договор да сключи и да представи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора/ите за подизпълнение с 

посочения/ите в офертата му подизпълнител/и в съответствие с разпоредбата на чл. 75, ал. 1 

и ал. 2 от ППЗОП, заедно с доказателства, че по отношение на подизпълнителя не са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

12. да осигури и представител на подизпълнителя/ите при приемането на дейност по 

договора за обществена поръчка 
13. при изпълнението на обществената поръчка лицата - подизпълнители, вида и 

дела на участието им да бъде същото, като посоченото в офертата му; 

14. да не превъзлага изпълнението по настоящия договор на лица, които не са 

подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова задължение на подизпълнителя/ите в 

сключваните с тях договори 
15. да не представя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не ползва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор 
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16. да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че възникват непреодолими 

затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 12. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция, 

обезпечаваща изпълнението на договора, която възлиза на 5 % (пет процента) от стойността 

на договора, посочена в чл. 6, ал. 2 от настоящия договор, а именно 350,00 (тридесет и 

петдесет) лева.  

(2) Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена в една от следните форми: 

1. Парична сума в лева по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЦКБ , 

офис/клон гр.Чепеларе 

IBAN  BG26 CECB 9790 10E7 8001 00ф, BIC  CECBBGSF, 

2. Банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни 

дни след изтичане срока на договора. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с 

възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. 

Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно 

плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него. 

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. Застраховката трябва да е със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) 

календарни дни след изтичане срока на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато 

забави изпълнението на задълженията си по договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(5) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията по ал. 1 в срок до 30 дни след приключване на изпълнението, без 

да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

(6) 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 съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на 

гаранцията за изпълнение. 

 

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

(Разделът се прилага само, ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще 

ползва подизпълнител/и) 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5-дневен срок от подписване на настоящия 

договор да сключи и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от 

договора/ите за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и. В 3-дневен 

срок от сключване на договора/ите заедно с доказателствата, че по отношение на 

подизпълнителя/ите не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Директор: .............................................. .........................................: ................................... 

(инж. Борис Къдрински) (............................) 

Главен счетоводител: .................................... 

(Гергана Станкова)  7 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(2) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора.  

(3) Изпълнителят няма право да:  

1. сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява, и за него са 

налице предварително обявените от Възложителя основания за отстраняване от поръчката;  

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, предмет на договора на 

лица, които не са подизпълнители;  

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите на чл. 66, ал. 11 от 

ЗОП;  

4. превъзлага една или повече от дейностите, които са включени в предмета на 

договора за подизпълнение. 

(4) При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на 

Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 

11 от ЗОП. 

Чл. 14. (1) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение и/или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 

Изпълнителят изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на 

Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от 

ЗОП.  

(2) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 

изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 

Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 

на поръчката. 

Чл. 15. (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 на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал. 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 предходната алинея, 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 ал. 1, когато искането за 

плащане е оспорено от Изпълнителя до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(5) Възложителят заплаща цената на подизпълнителя, освен при отказ по ал. 4, в 

срок до 15 (петнадесет) календарни дни от приемане на работата по ал. 1, получаване на 

становището по ал. 3 от Изпълнителя и одобрението на издадена от подизпълнителя 

оригинална данъчна фактура. 

(6) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път в български 

лева по следната сметка на подизпълнителя: 

Банка: ......................................................................, клон/офис ............................... 

IBAN: ................................................................, BIC: ........................ 
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(7) В случай, че по време на изпълнението на договора банковата сметка бъде 

променена подизпълнителят уведомява своевременно Възложителя за това 

обстоятелство. 

Чл. 16. (1) При сключването на договор с подизпълнител, Изпълнителят е длъжен 

да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

(2) В случай, че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности съгласно настоящия договор, той може незабавно да изиска от 

Изпълнителя сам да извърши тези работи. 

 

VІIІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл. 17. Изпълнителят отговаря за недостатъците на доставените артикули, 

намаляващи цената и годността им за употреба, които не са били съобщени на 

Възложителя. При установяване на повече от три пъти на нередности в доставките на 

артикули, които са некачествени, развалени, с изтекъл срок на годност или 

несъответстващи на изискванията му, Възложителят има право да прекрати едностранно 

настоящият договор с писмено уведомление до Изпълнителя. 

Чл. 18. При забавено изпълнение на задължението по договора, виновната страна 

дължи неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на забавеното количество 

артикули, респективно от стойността на дължимата сума за всеки ден забава, но не повече 

от общата стойност на съответната доставка. 

Чл. 19. Ако в срок до 1 месец от датата на всяка доставка, Възложителят констатира 

наличието на артикули негодни за употреба, поради изтекъл срок на годност, скрити 

недостатъци, дефекти, компрометирана цялост или др. или артикули, несъответстваща на 

изисканите от Възложителя показатели, и Изпълнителят не достави други качествени 

артикули от същият вид и количество за своя сметка в срока по чл. 3, ал. 5 от настоящия 

договор, последният дължи неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на 

доставеното некачествено количество артикули, но не повече от общата стойност на 

съответната доставка. 

Чл. 20. (1) При пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, 

виновната страна дължи неустойка в размер на 30% от общата стойност на договора. 

Недоставянето на поне 30% от предмета на договора се счита за пълно неизпълнение. 

(2) Забава, надхвърляща петнадесет календарни дни, се счита за пълно 

неизпълнение. 

Чл. 21. Изправната страна има право на обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснати ползи.  

Чл. 22. (1) Възложителят има право да удържи неустойките по предходния член от 
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предоставената гаранция за изпълнение или от поредното дължимо плащане по договора. В 

случай, че размерът на дължимата от Изпълнителя неустойка е по-голям от размера на 

гаранцията за изпълнение и/или размера на поредните дължими плащания, Възложителят 

има право да претендира удовлетворяване на вземането си по общия ред. 

(2) Задържането на гаранцията за изпълнение и изплащането на неустойка не лишава 

изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати 

ползи над уговорените размери. 

(3) Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по 

този договор, ако причините са предизвикани от непредвидени обстоятелства, за които е 

задължително своевременно уведомяване на страните. 

 

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 23. 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. 

Чл. 24. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

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

непредвидени обстоятелства. Никоя от страните не може да се позовава на непредвидени 

обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването ѝ.  

(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 непредвидени обстоятелства. 

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(3) Докато траят непредвидени обстоятелства, изпълнението на задълженията по 

договора се спира. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на 

събитията, довели до спирането му. 

Чл. 25. 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. 

 

Х. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 24. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при 

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

ХІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 25.Настоящият договор се прекратява:  

1. с изтичане срока на договора или достигане на стойността в чл. 7, ал. 2 от 

настоящия договор; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;  

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;  

4. с окончателното му изпълнение. 



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Директор: .............................................. .........................................: ................................... 

(инж. Борис Къдрински) (............................) 

Главен счетоводител: .................................... 

(Гергана Станкова)  10 

Чл. 26. (1) Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие:  

1. при пълно или частично неизпълнение от страна на Изпълнителя; 

2. Изпълнителят не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, 

констатирани недостатъци; 

3. Изпълнителят не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

4. Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, 

или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

5. по отношение на Изпълнителя в хода на договора започне производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или сходно производство в държавата, където е 

установен; 

6. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договора 

да бъде изменен при условията и по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП;  

7. 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; 

8. 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. 

9. при нареждане на по-висшестоящ орган или при промяна на нормативните катове, 

касаещи оперативната самостоятелност на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”. 

(2) Възложителят не дължи неустойка при прекратяване на договора в случаите, 

посочени в предходната алинея. 

 

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 27. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни. 

Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

Чл. 28. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 

следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: с. Хвойна, 4890, ул. „Кап. Петко Войвода” № 2, e-mail: 

dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com. 

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

………………………………………………………………………………………………………(

2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея страната, която е променила 

адреса е длъжна да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната. 

Чл. 29. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

гражданското законодателство на Република България. 

Чл. 30. (1) Страните ще положат всички усилия, за да разрешат по взаимно съгласие 

споровете, възникнали от или във връзка с този договор или с неговото тълкуване. 

(2) В случай, че не бъде постигнато взаимно съгласие между страните, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително такива относно 

неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за 

попълване на празноти в договора, ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния за 

това съд. 



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Директор: .............................................. .........................................: ................................... 

(инж. Борис Къдрински) (............................) 

Главен счетоводител: .................................... 

(Гергана Станкова)  11 

Чл. 31. 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, подписан на всяка страница от страните, съдържа 11 

(единадесет) страници (без приложенията) и се изготви и подписа в два еднообразни 

екземпляра - по един за всяка от страните. 

Приложения: 

Приложение № 1 – техническа спецификация на Възложителя (приложение № 2 от 

документацията за участие в обществената поръчка). 

Приложение № 2 – техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника, 

избран за изпълнител. 

Приложение № 3 – ценово предложение на участника, избран за изпълнител. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Директор: ............................................ ...............................: .................................... 

(инж. Борис Къдрински) (.................................) 

 

 

 

 

Гл. счетоводител: .................................... 

(Гергана Станкова) 


