
ДОГОВОР  
 

№ 22/27.08.2019 г. 

 
  Днес 27.08.2019 год. в гр.Провадия, обл.Варна,  между страните: 

             1. ТП Държавно горско стопанство “Провадия” при „СИДП” – гр.Шумен, 

седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв.Север, Булстат: 

2016174120111; представлявано от инж. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД – Директор и 

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД – РСО-главен счетоводител,  наречен по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

            2. „ПЕПИ СТРОЙБИЛД“ ЕООД със седалище и  адрес на управление: гр. 

заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД ЕИК  заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от 

управител заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, от друга страна, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

        Настоящият договор се сключва на основание чл.20, ал.4, т.1 от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с Решение на УС на СИДП ДП Шумен с Протокол № 

224/05.08.2019 г., писмо с рег.индекс № 3886/21.08.2019 г. на СИДП ДП Шумен, във вр 

със Заповед № 549/21.12.2018 г. изменена със Заповед № 268/21.08.2019 г. на Директора 

на СИДП ДП Шумен, за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

            Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши срещу 

заплащане „Извършване на ремонтни дейности на покрив на административна сграда на 

ТП ДГС Провадия, находяща се в гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север, съгласно заведена 

щета от ДЗИ №11012131900418 от 09.07.2019 г.“, съгласно Количествено- стойностно 

сметка- Приложение №1, неразделна част от настоящия договор. 

            Чл.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши видовете и количества дейности 

предмет  на договора със свои материали и  работна сила, както и собствени средства за 

работа (инструменти, механизация, транспорт и други подобни). 

  

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

            Чл.3(1)За изпълнение на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер до 1826 (хиляда осемстотин двадесет и шест) лева без 

ДДС, определена съгласно Количествено-стойностна сметка – Приложение №1, 

неразделна част от настоящия договор. 

           (2)Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнението на договорените дейности, вкл. тези за материали, подготовка, работната 

ръка, транспортни разходи, депонирането на отпадъци, извънреден труд, и всички други 

присъщи разходи, не упоменати по-горе. 

           (3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените дейности до 

размера на сумата по договора, въз основа на приемо-предавателен протокол за 

действително извършени и подлежащи на заплащане видове дейности, по единични 

цени, съгласно количествено-стойностна сметка – Приложение №1 към договора. 

  Чл.4.Плащането на цената по настоящия договор се извършва в сроко до 10 (десет) 

работни дни след подписване на приемо – предавателен протокол и издаване на фактура 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

  4.4.При непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на този 

договор, довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или 

количества дейности, същите се изпълняват  чрез частична замяна на предвидени 

дейности по договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване 

стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на 

дейностите се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, 

подписани от представители на Изпълнителя и Възложителя.      

4.5.Изпълнителят не може да иска заплащане на цена на извършени дейности, 

предмет на настоящия договор, ако те са  вследствие на: 



1.несъгласувано с Възложителя отклонение от количествено-стойностните 

сметки – Приложение № 1; 

2.нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и 

нормативи; 

3.отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци; 

4.влагане на некачествени или неподходящи материали; 

           Чл.5.Плащанията се извършват в български лева по банков път по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 IBAN: заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 BIC: заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД  

 БАНКА: заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 6.Срок на договора - 15.09.2019 г. 

 

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 Чл.7.Гаранционните срокове по видове дейности, съгласно КСС- Приложение №1 

към настоящия договор са съобразно нормативно определените, които не могат да бъдат 

по-малки от минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти. 

 Чл.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените материали и 

извършените строителни, монтажни и инсталационни работи със съответните актове и 

протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да 

отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок. 

            Чл.9.Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемателно-

предавателен протокол. 

   Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено 

изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно 

действащото законодателство, или констатирано договорно нарушение.  

   10.1.Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, 

подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за 

отстраняването им.  

   10.2.Явните дефекти и недостатъци се констатират при предаването, съответно 

приемането на етапите от изпълнението на обекта. Скритите дефекти и недостатъци, 

проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен в 

седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ПРИЕМАНЕ  

            Чл.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че съответния 

обект е завършен и готов за приемане. 

    Чл.12.(1)За удостоверяване изпълнението на завършени видове дейности  се 

съставят  всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи.  

            (2)Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно 

завършен и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето и подписването на 

Приемателно-предавателен протокол за окончателно извършените видове и количества 

дейности, предмет на договора , подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено 

от него лице и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

            (3)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на 

съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани 

недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.  

 

 

 



 

            (4)В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от 

следните права по избор: 

            1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си 

за своя сметка;  

            2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 

респективно недостатъците на работата;  

            3. да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на 

изработеното.  

           (5)Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова 

съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да развали договора.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 13.1.Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до конкретния  обект, предмет на 

договора. 

            13.2.Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата документация и 

последваща информация за обекта, свързана с изпълнението на договорените работи. 

13.3.Да осигури свой оторизиран представител за приемане на изпълнените 

видове и количества дейности, предмет на настоящия договор след предварително 

писмено уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

13.4.Да приеме изпълнените количества и видове дейности, предмет на 

настоящия догоовр  в съответствие с клаузите му. 

13.5.Да плати цената по договора по начина и в уговорените срокове. 

 Чл.14.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

         14.1.Да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по 

всяко време. 

         14.2.Да променя и/или допълва техническата документация в процеса на работата 

по настоящия договор, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява с писмените 

нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

        14.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на предмета на договора, в резултат на които 

възникнат: 

         14.3.1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице. 

         14.3.2.Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън 

обектите. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

           Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

  15.1.Да изпълни качествено всички видове и количества дейности , предмет на 

договора, в съответствие с изискванията на  Възложителя, действащите и приложими 

нормативни разпоредби, технически нормативи, стандарти, професионални правила, 

както и в съответствие с постигнатите между страните договорености. 

   15.2.Да осигури материали за договорените дейности,  своя работна сила , и 

собствени средства за работа (инструменти, механизация , транспорт и други подобни) 

при извършване на съответните видове дейности.  

   15.3.Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати 

от него грешки, недостатъци и др. констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

   15.4.Да доставя и влага при изпълнение предмета на настоящия договор 

висококачествени материали и изделия. Същите трябва да отговарят на техническите 

изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, както и 

на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са 

придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за 

съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно 



изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите 

подзаконови нормативни актове, относно тези видове документи. Влаганите материали 

и изделия подлежат на одобрение от страна на Възложителя или упълномощено от него 

лице 

   15.5.Да поддържа обекта чист, да складира и/или отстранява излишните 

материали и механизация, да почиства и изнася от обекта ежедневно всички отпадъци, 

като ги изхвърля на определените за това места. 

            15.6.Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно готовността да се състави 

протокол за приемане на извършените дейности.  

            15.7.Да носи пълна отговорност за вложените материали и безопасността на 

всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за 

спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 

            15.8.Да направи всичко необходимо при осъществяване на действия по 

изпълнение на договора, да не допусне повреди или разрушения на инженерната 

инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че по своя вина 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходното изречение, то възстановяването им е 

за негова сметка. 

            15.9.Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;  

            15.10.Да отстрани за своя сметка, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от 

него дейности;  

             

           Чл.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

           а/да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

поръчката;  

           б/да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 

договор.  

 

VІІI. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ. 

            Чл.17.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качеството на 

вложените материали при извършване на дейностите предмет на настоящия договор, 

монтираните съоръжения, както и за качеството и точността на извършената работа на 

обекта. 

            Чл.18.(1)При закъснение в сроковете за изпълнение на договорените работи, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% от цената на 

неизпълнението за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цената по договора  

(2) При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на стойността на неизпълнените работи ведно с 1% от стойността на 

договора. 

(3)Предвидените в ДОГОВОРА неустойки не лишават изправната страна от 

правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, 

съгласно общите норми на действащото законодателство. 

 

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

            Чл.19.(1)Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 

вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.  

            (2)В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  

            Чл.20.(1)Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 календарни дни от 

настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди.                 



            (2)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

            (3)За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че дефинират 

понятието за непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон, а понятието 

непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т. 27 от ДР на ЗОП.  

 

Х.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

            Чл. 21. Настоящият договор може да бъде прекратен 

            21.1.По взаимно съгласие 

            21.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

            21.3.С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на изпълнението 

на договорените дейности с повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

            21.4.Когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл 

да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 

 

ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

             Чл.22. Изменения и допълнения в настоящия договор, се извършват по взаимно 

писмено съгласие на страните по изключение, при наличие на условията по чл. 116 от 

ЗОП. 

           Чл.23.Споровете по изпълнение на този договор се решават чрез преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от компетентния 

съд. 

            Чл.24.За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в страната законодателство. 

      

Неразделна част от настоящия договор- КСС- Приложение №1. 
 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано заличено               ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано заличено 

                 на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

Директор                                                                  Управител 

          

 

Подписано и заличено  

на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

счетоводител, оперативен 

съгласно Заповед за заместване № 163/15.08.2019 г. 

на Директора на ТП ДГС Провадия 

                                

 
ИС/АЯ 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 към Договор № 22/27.08.2019 г. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано заличено               ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано заличено 

                 на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

Директор                                                                  Управител 

          

 

Подписано и заличено  

на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

счетоводител, оперативен 

съгласно Заповед за заместване № 163/15.08.2019 г. 

на Директора на ТП ДГС Провадия 

                                

 
 

№ 
Наименование на 

СМР 
Мярка Количество 

Ед. цена   

/лв/ без 

ДДС 

Обща 

стойност 

/лв/ без 

ДДС 

1. Подмяна керемиди бр. 40 5,00 200,00 

2. Подмяна капаци бр. 30 10,00 300,00 

 

3. 

Двустранно 

подмазване- капаци 

 

м2 

 

10 

 

7,20 

 

72,00 

4. Гръмоотвод-ремонт   1 150,00 150,00 

 

5. 

Подмяна хартия под 

керемидите 

 

м2 

 

15,00 

 

9,00 

 

135,00 

6. Работа с мотовишка машиносмяна 3 250,00 750,00 

 

7. 

Ламаринени улами- 

ремонт 

 

м 

 

6,00 

 

36,50 

 

219,00 

 Общо с включени труд 

и материали 

    

 ВСИЧКО В ЛЕВА БЕЗ 

ДДС 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

1826,00 


