
ДОГОВОР 

№ 103/Др/27.10.2017г 

 

 Днес 27.10.2017 год. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна,  между страните: 

       1. Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Шерба”, адрес: 

с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Шерба №7, за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, 

обл.Варна, ул.Дунав №8,  ЕИК по БУЛСТАТ: 2016174120080, представлявано от                       

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) , в качеството му на Директор , по оправомощаване от 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно Заповед №374/05.12.2016г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба и (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството й на ръководител 

счетоводен отдел, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

  2. „Лесо Трейд” ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД), от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият 

договор за следното: 

 

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

обществените поръчки, във връзка с Писмо рег.индекс №5307/09.10.2017г. на СИДП 

ДП Шумен, във вр със Заповед №356/29.11.2016г. изменена със Заповед 

№329/06.10.2017г. на директора на СИДП ДП Шумен, за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

заплащане поддръжка и ремонт на горски пътища на земна основа, включително и 

временни, в района на дейност на ТП ДЛС Шерба,  включващо изравняване на 

коловози с булдозер машинно (изкоп в земни почви, машинно), с прогнозно количество 

от 31 (тридесет и една) машиносмени при единична цена за една машиносмяна ( осем 

часа) в размер на 360,00 лева без ДДС.  

          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. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер до 11 160,00 (единадесет хиляди сто и шестдесет 

лева) лева без ДДС. 

          (2) Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на 

ремонтните дейности, вкл. тези за материали, подготовка на строителството, работната ръка, 

транспортни разходи, депонирането строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на 

всички СМР и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе. 

          (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените ремонтни 

дейностидо размера на сумата по договора, въз основа на приемо-предавателни 

протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове ремонтни 



дейности, по единични цени  за една машиносмяна ( осем часа) в размер на 360,00 лева 

без ДДС 

 Чл.4.  Изпълнителят не може да иска заплащане на цена на извършени СМР, ако 

те са  вследствие на: 

1. несъгласувано с Възложителя отклонение от възложената работа с 

настоящия договор; 

2. нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и 

нормативи; 

3. отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци; 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN:...........................................BIC: ………………………… БАНКА: .................... 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 6. Срок на договора -  29.12.2017г.  

 

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР 

            Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че 

възложената работа  е извършена и готова за приемане. 

     Чл. 8. Извършената работа се приема, както следва: 

              8.1. С Приемателно-предавателен протокол за окончателно извършената 

работа, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/лица и  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

             Чл. 9. На всеки етап от приемането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за 

своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати 

грешки, ако такива бъдат констатирани. 

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

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

договора. 

            10.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата документация и 

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

10.3.Да осигури свой оторизиран представител за приемане на изпълнената 

работа след предварително писмено уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

10.4..Да приеме изпълнената работа в съответствие с клаузите на настоящия 

договор. 

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

 Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

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

всяко време. 

         11.2. 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. 



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

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

възникнат: 

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

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

обектите. 

 

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

  12.1. Да изпълни качествено всички възложени дейности от Възложителя, 

действащите и приложими нормативни разпоредби, технически нормативи, стандарти, 

професионални правила, както и в съответствие с постигнатите между страните 

договорености. 

   12.2. Да осигури материали за договорените видове работа ,  своя работна сила , 

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

подобни).  

   12.3. Да подготвя и съхранява всички актове за изпълнени видове работи за 

обекта, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

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

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

   12.5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

            12.5.1.Отчети за изпълнени и приети видове работи  /акт образец 19/; 

            12.6. 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. 

            12.7. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно готовността да се състави 

протокол за приемане на извършените видове работи,  и да изготви и предаде на 

Възложителя  всички документи и актове по Наредба № 3/2003 г., съставени по време 

на строителството.  

            12.8. Да носи пълна отговорност за  безопасността на работниците и за спазване 

на правилата за безопасност и охрана на труда. 

            12.9. По  време на изпълнение дейностите на настоящия договор, да не допуска 

повреди или разрушения на инженерната инфраструктура. В случай, че по своя вина 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходното изречение, то възстановяването им е 

за негова сметка.  

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ. 

 Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качеството на 

извършената работа , предмет на настоящия договор. 

  Чл. 14. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва работата по този 

договор в съответствие с техническите правила и стандарти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право: 

      14.1. Да прекрати по-нататъшната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение 

на поръчката. 

       (2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прецени, че част или цялата извършена 

работа не отговаря на действащите и приложими нормативни разпоредби, технически 

нормативи, стандарти, професионални правила, както и в съответствие с постигнатите 



между страните договорености, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задължи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да я извърши отново за своя сметка. 

  Чл. 15. (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. 

 

 

VІІІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

    Чл. 16. Настоящият договор може да бъде прекратен 

16.1. По взаимно съгласие 

              16.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

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

              16.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране изпълнението 

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

              16.4. 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. 

 

 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

             Чл. 17. Изменения и допълнения в настоящия договор, се извършват по взаимно 

писмено съгласие на страните. 

            Чл. 18. 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. 19. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото в страната законодателство. 
              Чл. 20. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 

куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

Тел.: 05141/2358 

e-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

Лице за контакт: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– зам.директор 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция:с .Гроздьово, обл.Варна, ул.“Ген. Скобелев“ №6  

Тел.: 0893385362 

e-mail: lesotreideood.d.dimov@gmail.com 

Лице за контакт: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
 



 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

 

 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /п/               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/ 

                /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/                 /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)./ 
Съгласно Заповед №374/05.12.2016г  

на директора на ТП ДЛС Шерба 

..................../п/.............................. 

/(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/ 
      
     Изготвил:  /п/ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юристконсулт 

 

Съгласувал: /п/ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 


