
ДОГОВОР 

№ 25/Др/18.01.2022 г. 

 

Днес, 18.01.2022 г. в с. Старо Оряхово се сключи настоящият договор между: 

1. ТП Държавно ловно Стопанство“ Шерба”,  с. Старо Оряхово,                                 

ул. “Дунав” № 8, БУЛСТАТ: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД) - Директор  и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) -  РСО -  Гл. счетоводител - 

наречен по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна 

и 

2. “Крис-терм” ЕООД, ЕИК: 148037454, ИН по ЗДДС BG148037454, със 

седалище и адрес на управление гр Варна, ул. „Подвис” № 1, представлявано от 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - управител, наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

Настоящия договор се сключва във връзка с разпоредбите  чл.18, чл.20, ал.4, т.1,  от 

Закона за обществените поръчки, Решение №4 от Протокол № 296 от 07.01.2022г на УС 

на СИДП ДП Шумен .  

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

срещу заплащане доставка и монтаж на котел на твърдо гориво и допълнително 

оборудване към него в  административната сграда на ДЛС Шерба,  с. Старо Оряхово, обл. 

Варна; ІІ. Въвеждане в експлоатация, на инсталирания нов отоплителен котел на твърдо 

гориво и допълнително оборудване към него, подробно разписани по вид дейности, 

количество и цени посочени в количествената и стойностна сметка - неразделна част  като 

Приложение №1 от настоящия договор. 

 

   

  

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложените му в този договор 

работи, съгласно действащата нормативните изисквания, качествено и в срок. 

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви всички необходими протоколи и 

документи, свързани с възложената му работа. 

 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите условия за работа и 

да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена в размер, срок и 

по начин, уговорени в този договор. 

 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

1. Общата сума по изпълнение на строително ремонтните работи по осъществяване 

предмета на договора е в общ размер на: -13631.20 лв. (тринадесет хиляди, шестстотин 

тридесет и един лева и 20 стотинки) без включен ДДС, и  16357.44 лв.(шестнадесет 

хиляди, триста петдесет и седем лева и 44 стотинки) с вкл. ДДС разпределена по видове 



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

Приложение №1 от настоящия договор. 

 

2.Заплащането на договорените работи ще се извършва: 

- 50% (петдесет) - 6815.60 лв. (шест хиляди, осемстотин и петнадесет лева и 60 

стотинки) без включен ДДС авансово от общата сума при подписване на настоящия 

договор; 

3. Окончателното заплащане на остатъка  от общата договорирана цена се 

извършва при окончателното приемане и въвеждане в експлоатация на обекта на 

строителството предмет на настоящия договор и след издадена фактура от страна на 

Изпълнителя. 

4. Договорената в раздел III цена е твърда фиксирана цена за изпълнение на 

договорените работи в обекта в рамките на количествата, които са на база 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА.  

 

 

IV. СРОК 

 

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договорените видове работи в срок до 10 (десет) 

работни дни, след подписване на настоящия договор, заплащане на аванс и осигуряване 

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

 

 

V. КОНТРОЛ 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на пряк или чрез упълномощени лица контрол 

върху цялостната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Упълномощените специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат право да дават 

нареждания, с цел да обезпечат качественото и срочно изпълнение да договорените 

задължения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за нарежданията на своите 

пълномощници. 

 

 

VI. НЕУСТОЙКИ 

 

14.1.При  забава на Възложителя при заплащане на дължимото по настоящия 

договор възнаграждение той дължи неустойка в размер на.0,02% на ден върху 

неиздължената сума, но не повече от 5%  от общото възнаграждение.    

4.2.При забава на Изпълнителя при изработване и предаване на предмета на 

настоящия договор той дължи неустойка в размер 0,02% на ден върху стойността на 

неизпълнението, но не повече от 5%. 

 

VII. ГАРАНЦИИ 

 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава 12 (дванадесет) месеца гаранционен срок за 

извършените от него работи. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 собственика (ползвателя). 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Известяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнала повреда или фабричен 

дефект става в писмена форма на следния имейл………………………... 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се счита за уведомен след писмено потвърждение изпратено на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронната поща, от която е получено известието. 

8. 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. 

 

 

 

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно 

изпълнението му, по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова - по 

реда на действащото законодателство на Р България. 

2. Изпълнението на договора се прекратява: 

 - при приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорени работи. 

 - по взаимно писмено съгласие на страните. 



3. Всякакви изменения и допълнения на този договор са валидни само по взаимно 

съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП ДЛС «Шерба»            «Крис-терм» ЕООД   

ДИРЕКТОР: /п/            УПРАВИТЕЛ:/п/ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  

РСО-ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п/ 

 (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  

 

Съгласувал: ....../п/.......... 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  зам.директор  

 

 

 

 

 


