
ДОГОВОР  

№ 37/05.12.2022 г. 

 

 Днес 05.12.2022 год. в гр. Провадия, обл. Варна,  между страните: 

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

седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв.Север, ЕИК 20161741200111; 

представлявано от вр.и.д.директор инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, съгласно Заповед 

616-1/14.10.2022 г. на директора на СИДП ДП Шумен и Ръководител счетоводен отдел - 

главен счетоводител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД,  наречен по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

2.“Климатик” ООД, ЕИК: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ИН по ЗДДС заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - управител, 

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

          Настоящият договор се сключва на основание чл.20, ал.4, т.1 и т.3 от Закона за 

обществените поръчки във вр. със Заповед № 478/19.11.2021 г. изменена със Заповед № 

622/20.10.2022 г. на директора на СИДП ДП Шумен, Решение по т.3 от Протокол № 

320/12.10.2022 г. на УС на СИДП ДП Шумен Шумен и писмо изх.№ 6746/27.10.2022 г. на 

СИДП ДП Шумен, за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

заплащане доставка и монтаж на нов котел на твърдо гориво, помпа и части за отоплителна 

система; демонтаж на съществуващ котел; въвеждане в експлоатация, на инсталирания нов 

отоплителен котел на твърдо гориво и допълнително оборудване към него на обект 

Административна сграда на ТП ДГС Провадия, находяща се в гр.Провадия, обл.Варна, 

кв.Север, предоставена за стопанисване и управление на ТП ДГС Провадия с Акт за 

публична държавна собственост № 1768/16.10.1998 г. на Областен управител на област 

Варна, по видове дейности, количество и цени, подробно разписани в количествената и 

стойностна сметка - неразделна част като Приложение №1 от настоящия договор. 

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

в изпълнение предмета на договора със свои материали и работна сила, както и собствени 

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

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

            Чл.3.Общата сума по изпълнение на ремонтните работи по осъществяване предмета 

на договора е в размер на: 21537,15 лв. (двадесет и една хиляди, петстотин тридесет и седем 

лева и 15 стотинки) без включен ДДС, или 25844,58 лв.(двадесет и пет хиляди осемстотин 

четиридесет и четири  хиляди лева и 58 стотинки) с вкл. ДДС разпределена по видове 

дейности съгласно количествената и стойностна сметка, която е неразделна част като 

Приложение №1 от настоящия договор, от които: 

1. 19241,55 лева без ДДС за доставка на нов котел на твърдо гориво, помпа и части за 

отоплителна система франко мястото на изпълнение; 

2. 2295,60 лева без ДДС за демонтаж на съществуващ котел, монтаж на нов котел на 

твърдо гориво и оборудване към него, и въвеждане в експлоатация, на инсталирания нов 

отоплителен котел на твърдо гориво и допълнително оборудване към него на обект 

Административна сграда на ТП ДГС Провадия.  

           Чл.4.(1)Заплащането на договорените работи ще се извършва: 

 



1.30 % (тридесет процента) – 6461,15 (шест хиляди четиристотин шестдесет и един 

лева и 15 ст.) без включен ДДС или 7753,38 (Седем хиляди седемстотин петдесет три лева и 

38 ст.) с включен ДДС, авансово от общата сума след подписване на настоящия договор;  

2. Окончателно плащане в размер на остатъка до цената за изпълнение на възложените 

дейности, платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на издаване 

на фактура от Изпълнителя, на основание двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол за приемане на работата и въвеждане в експлоатация на обекта  предмет на 

настоящия договор . 

 (2). Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се 

приспадне аванса по чл.4, ал.1, т.1  от настоящия договор. 

 (3).Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да 

надхвърля максималната стойност на договора, посочена в чл.3 от този договор. 

Чл.5.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2).За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и 

работи, които са приети и са отразени в съответния протокол.  

Чл.6.(1) Плащанията се извършват в български лева по банков път по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

BIC: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

БАНКА: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

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

последващи промени по ал.1 в срок до 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

         Чл.7. Договорената в раздел II цена е твърда фиксирана цена за изпълнение на 

договорените работи в обекта в рамките на количествата, съгласно количествената и 

стойностна сметка, която е неразделна част като Приложение №1 от настоящия договор. 

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договорените видове работи в срок до 30 

(тридесет) работни дни, след подписване на настоящия договор, заплащане на аванс и 

осигуряване на техническа възможност за започване на работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 Чл.9. При спиране  на изпълнението на  възложените с настоящия договор дейности 

по нареждане на възложителя; по обективни причини или при непредвидени обстоятелства, 

за които изпълнителят няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на 

спирането 

   Чл.10.Място на изпълнение: Административна сграда на ТП ДГС Провадия,  

гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1.Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до  обекта, предмет на договора. 

  2.Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата документация и последваща 

информация за обекта, свързана с изпълнението на договорените работи. 

  3.Да осигури свой упълномощен представител за приемане на изпълнените дейности 

след предварително писмено уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

          4.Да приеме изпълнените дейности , които са извършени  в съответствие с клаузите на 

настоящия договор, по реда и при условията на раздел VI.Приемане.  

           5. да заплати договорената цена в размер, срок и по начин, уговорени в този договор. 



Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.Да иска от изпълнителя да извърши възложените дейности качествено, в срок и без 

отклонения, съгласно условията на настощия договор , както и да откаже да приеме изцяло 

или частично  дейности, ако открие съществени отклонения и недостатъци. 

2.Да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по всяко време. 

3.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. 

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

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

възникнат: 

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

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

вследствие изпълнение предмета на договора. 

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1.Да изпълни качествено  възложените с настоящия договор дейности съгласно  

действащите и приложими нормативни разпоредби, технически нормативи, стандарти, 

професионални правила, както и в съответствие с постигнатите между страните 

договорености, срокове и качество. 

2.Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати от него 

грешки, недостатъци и др. констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.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. 

 4.Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно готовността да се състави протокол за 

приемане на извършените дейности. 

 5.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. 

 6.Да направи всичко необходимо по време на изпълнение на договора за недопускане 

на 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. 

 7.Да информира своевременно възложителя за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

възложителя указания и/или съдействие за отстраняването им. 

          8.Да спазва указанията на възложителя относно извършената работа 

          9.Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

време на изпълнението недостатъци по работата;  

 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;  

 11.Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията 

да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на  настоящия договор; 

         12.Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи , инструкции, указания 

за употреба , сертификати и др. документи при изпълнение предмета на договора относно 

извършената доставка и монтаж на  нов котел на твърдо гориво, помпа и части за 

отоплителна система 

         Чл.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1.да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;  



 2.да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 

договор.  

 

VI.ПРИЕМАНЕ  

 Чл.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че обекта е завършен 

и готов за приемане. 

Чл.16.(1)Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно 

завършен и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето и подписването на Приемателно-

предавателен протокол, подписан от упълномощените лица по договора от страна на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , определени по реда на  чл.35 и чл.36 от настоящия 

договор. Приемо- предавателния протокол се подписва в два еднообразни екземпляра – по 

един за всяка от страните. 

(2).Упълномощените лица по изпълнение на договора от страна на Възложителя имат 

право на възражения по изпълнението на дотовора, които предявяват писмено. 

(3).При всяко констатирано непълно или неточно изпълнение , упълномощените лица 

по изпълнение на договора от страна на Възложителя съставят констативен протокол , който 

се изготвя в 2 (два) екземпляра , като единият екземпляр се връчва на Изпълнителя . В него се 

определя подходящ срок за отстраняването на нередностите и налагането на санкция. 

(4)Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както 

и да отстрани виновно допуснати грешки , ако такива бъдат констатирани. 

(5).Упълномощените лица по изпълнение на договора от страна на Възложителя имат 

право да : 

 1.приемат изпълнението, когато то отговаря на договореното; 

 2.откажат да приемат изпълнението при съществени отклонения от договореното, в 

случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени 

в рамките на срока на изпълнение на договора или резултатът от изпълнението става 

безполезен за Възложителя. 

(6)До предаване на обекта с подписване на протокола по чл.16, рискът от случайното 

погиване или повреждане на извършени дейности, материали и др. се носи от Изпълнителя. 

 

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

 Чл. 17. (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.18.(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.  

 

VIII. НЕУСТОЙКИ 

Чл.19. При неизпълнение или забава в изпълнението на задълженията си по този 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5%  (нула 

цяло и пет процента) за всеки ден забава от стойността на договорената цена. 



Чл.20. При неизпълнение или забава в изпълнението на задълженията си по този 

договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5%  (нула 

цяло и пет процента) за всеки ден забава от стойността на договорената цена. 

 Чл.21.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. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА АВАНСОВО 

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

           Чл.22.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава 24 (двадесет и четири) месеца гаранционен срок за 

извършените от него работи. 

           Чл.23.За монтираните съоръжения гаранционният период се определя от 

производителя и всички условия са посочени в съпътстващата ги гаранционна карта. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на притежателя на монтираните съоръжения фабрична 

гаранция за период от две години (24 месеца) от датата на пускане на съоръжението в 

експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на неговото закупуване. По време на 

гаранционния период  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява безплатно възникналите материални 

или фабрични дефекти. Фабричната гаранция покрива разходите за труд и резервни части по 

време на гаранционния период, относно повреди по монтираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съоръжения и инсталации, възникнали при тяхната експлоатация, при спазване на 

изискванията от инструкцията/ръководството за експлоатация на съоръженията и 

предписанията на сервизния специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършил първоначалния пуск 

на Вашето съоръжение. 

        Чл.24.Фабрична гаранция се предоставя само ако съоръжението е инсталирано от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от него лица . В случай, че ремонтните работи по 

монтираните съоръжения в гаранционния срок се извършват от специалисти, които нe са 

служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , независимо от това дали те са специализирани и признати в 

тази област, гаранцията прекратява своето действие. 

        Чл.25.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поема отговорност за отстраняването на дефекти, които не 

се дължат на материални или фабрични дефекти, а са възникнали в следствие на неправилно 

експлоатиране на монтираните съоръжения и на неспазване на указанията за неговото 

ползване от страна на Възложителя. В гаранционното обслужване  не се включва 

отстраняване на дефекти, причинени от механична намеса, небрежно отношение или 

неправилна експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица върху  монтираните  

съоръжения. 

        Чл.26.Фабричната гаранция не покрива щети, нанесени на монтираните съоръжения 

вследствие на форсмажорни обстоятелства, природни бедствия (пожар, наводнения, мълнии), 

както и при счупване, замръзване, авария и корозия в отоплителните или водопроводни 

инсталации. Фабричната гаранция не покрива щети, възникнали поради неизправности в 

електрическата мрежа. 

       Чл.27.Фабричната гаранция не покрива разходите за отстраняване на натрупаните в 

следствие на горене, пепел и други отлагания, отлагания от димните газове в монтираните 

съоръжения, както и за почистването на замърсявания причинени от лошото качество на 

водата във водопроводна инсталация. Фабричната гаранция прекратява своето действие и в 

случаите на монтиране на такива резервни части в съоръжението, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

не е дал съгласие. 

        Чл.28.Известяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнала повреда или фабричен дефект 

става в писмена форма на следния имейл climatic@techno-link.com ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

счита за уведомен след писмено потвърждение изпратено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

електронната поща, от която е получено известието. 



       Чл.29.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща свои специалисти за отстраняване на възникнали 

повреди и аварии по монтираните от него съоръжения и инсталации в срок до 72 (седемдесет 

и два) часа след уведомяване от страна на Възложителя. 

Чл.30(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща гаранция за обезпечаване на авансово 

предоставените средства в размера на 323,06 (триста двадесет и три лева и 06  стотинки) 

лева , представляваща 5% от стойността на предоставения аванс , съгласно чл. 4, ал.1,т.1  от 

този Договор както следва:  

          (а) когато гаранцията е под формата на парична сума същата се внася по банков път по 

сметка на ТП– IBAN:BG39 FINV 9150 1016 0754 91, SWIFT BIC:FINVBGSF, "ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД 

(б) когато гаранцията за обезпечаване е под формата на учредена в полза на 

Възложителя банкова гаранция, същата се представя в оригинал при сключване на договора. 

Банковата гаранция се освобождава от Възложителя в срок до три дни след връщане или 

усвояване на аванса от Възложителя 

          (в) когато гаранцията е под формата на застраховка обезпечаваща изпълнението чрез 

покритие отговорността на Изпълнителя, същата се представя в оригинал при сключване на 

договора. 

         (2)гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е вносима в 

тридневен срок от заплащане на сумата, по реда на чл. 4, ал.1, т.1 от този Договор. 

        (3)Възложителя освобождава гаранцията обезпечаваща авансово предоставените 

средства в срок до три дни след връщане или усвояване на аванса. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 Чл. 31.Настоящият договор може да бъде прекратен 

 1.По взаимно съгласие 

2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

3.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. 

4.С изтичане срока на договора. 

5.С окончателното изпълнение на договора. 

Чл.32.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1.по своя вина забави изпълнението на някое от задълженията  си по договора с повече 

от 10 календарни дни; 

2.не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатирани недостатъци; 

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

4.При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата. 

 

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.33.Изменения и допълнения в настоящия договор, се извършват по взаимно писмено 

съгласие на страните, за което се съставя и подписва анекс. 

Чл. 34.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.35.При сключване на настоящия договор Възложителят предава на Изпълнителя 

списък на длъжностните лица от страна на Възложителя, с адреси и телефони, които ще имат 

право на контакт с Изпълнителя и ще разисват необходимите документи по осъществяване 

предмета на договора. 



 Чл.36.При сключване на настоящия договор Изпълнителят предоставя на Възложителя 

списък на длъжностните лица, които ще имат право на контакти с Възложителя  и ще 

разисват необходимите документи по осъществяване предмета на договора. 

 Чл.37.(1)Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

увадомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и 

когато те са отправени по телефакс, факс или друго техническо средство, което изключва 

неточно възпроизвеждане на изявлението, на електронна поща. Писмената кореспонденция 

между страните ще се осъществява на следните адреси: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север 

Телефон: 0518 42170 

Email: dgs.provadia@dpshumen.bg 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Телефон: заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, моб. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Е-майл  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
(2) За дата на уведомлението се счита датата на: 

 1. предаването – при лично предаване на уведомлението;  

2. пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

 4. приемането – при изпращане по факс;  

5. получаване – при изпращане по електронна поща. 

 (3) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по – горе адреси, чрез посочените по – горе средства за комуникация и на 

посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефонни и други данни за 

контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни 

от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се 

счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по – горе адреси, чрез описаните 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт.  

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление и представителството на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 

3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.“  

(5) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за това в тридневен 

срок другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 

стария адрес. 

Чл.38.В случай, че някоя от клаузите на настоящия договор бъде отменена или обявена 

за недействителна, то това няма да води до отмяна на останалите клаузи от договора. 

 Чл. 39.За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, 

ППЗОП, както и действащото в страната законодателство. 

 Чл.40.Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица 

информация, разменена по време на съвместни търговски преговори или предоставена под 

формата на оферти, каталози, спецификации и др. 

Чл.41.(1)С подписването на настоящия договор, страните декларират, че личните данни 

в Договора са предоставени доброволно и в изпълнение на Договора, тяхното обработване, 

ползване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на 

личните данни. Страните в качеството си на администратор, гарантират пълна защита на 

личните данни.  

(2)Лични данни се обработват от Страните единствено за целите на изпълнение на 

Договора, при стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

mailto:dgs.provadia@dpshumen.bg


обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 

действащата нормативна уредба. 

         (3)Изпълнителят и Възложителят третират като конфеденциална всяка информация, 

получена при и по повод изпълнението на договора. 

         (4)Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 

всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите 

служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 

необходимата степен за целите на изпълнението на настоящия договор. 

        (5)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети 

лица.“ 

 

Неразделна част от настоящия договор - КСС- Приложение №1. 
 Този договор се състои от 9 страници и се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Подписано и заличено                                                                     Подписано и заличено                          
инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                      заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

вр.и.д.директор                                                                             управител 
 

 

Подписано и заличено             
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  
РСО-главен счетоводител/           
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Приложение №1 към Договор № 37/05.12.2022 г. 

 

За доставка и монтаж на нов котел на твърдо гориво, помпа и части за отоплителна система; 

демонтаж на съществуващ котел; въвеждане в експлоатация, на инсталирания нов отоплителен 

котел на твърдо гориво и допълнително оборудване към него на обект Административна сграда на 

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

 

№ Наименование М-ка 

К-

во Ед.цена Общо 

  Доставка и монтаж отоплителна инсталация 

    1 Котел на твърдо гориво  с мощност 160 kW бр. 1 14264,20 14264,20 

2 

Циркулационна помпа  с параметри: 

 G=8,6 м³/ч; H=7.8 mH2O; Nел.= 0,3 kW; 230 V;  бр. 1 2126,80 2126,80 

3 Затворен разширителен съд с раб.обем 200 л ; 2.5 bar;  бр. 1 481,70 481,70 

4 Предпазен клапан 1"  ; 3 bar бр. 1 76,40 76,40 

5 Кран сферичен DN 50  бр. 3 79,20 237,60 

6 Филтър воден /утаител/ DN 50 бр. 1 84,30 84,30 

7 Кран сферичен 1" бр. 1 28,60 28,60 

8 Електрогалванизирана тръба ф76.1х2 м.л. 12 33,50 402,00 

9 Коляно за електрогалванизирана тръба ф76.1х2 бр. 6 63,64 381,84 

10 Преход за електрогалванизирана тръба ф76.1х2>2 1/2" бр. 2 72,18 144,36 

11 Преход за електрогалванизирана тръба ф76.1х2<88.9х2 бр. 2 59,20 118,40 

12 Муфа за електрогалванизирана тръба ф88.9х2 бр. 2 45,28 90,56 

13 Фланец за електрогалванизирана тръба ф88.9х2 бр. 2 151,41 302,82 

14 

Тройник ред. за електрогалванизирана тръба 

ф76.1х2>3/4<76.1х2 бр. 2 96,47 192,94 

15 Автоматичен обезвъздушител бр. 2 14,64 29,28 

16 Стоманена тръба INOX ф250 за комин м.л. 1,5 68,70 103,05 

17 Манометър от 0 до 6 Атм бр. 1 22,60 22,60 

18 Термометър от 0°С до 120ºС бр. 1 29,10 29,10 

19 Консуматив (кълчища, силикон, уплатнители, креп.  бр. 1 125,00 125,00 

20 Демонтаж и монтаж бр. 1 2020,00 2020,00 

21 Транспорт км 424 0,65 275,60 

      

    
Всичко: 21537,15 

      

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

    

 
Цените са в лева и без ДДС 

     

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Подписано и заличено                                                                     Подписано и заличено                          
инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД                                      заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

вр.и.д.директор                                                                             управител 
 

 

Подписано и заличено             
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  
РСО-главен счетоводител/    


