
ДОГОВОР 

 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ АВАРИЕН  РЕМОНТ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ  НА 

ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В С. СТАРО ОРЯХОВО 

 

№ 62/Др/02.06.2022 г. 

 

Днес 02.06.2022 год. в с. Старо Оряхово, между страните: 

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

№8, БУЛСТАТ: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - 

директор на ДЛС и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) -  РСО гл. счетоводител - наречен 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

       2. „Епос груп“ ЕООД гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Б. Желев“ 176 а, Булстат 

130508678, ЕИК по ЗДДС: BG 130508678, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД) в  качеството му на управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 

страна. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните”, а всяка по 

отделно „Страна” 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 1  и ал. 5 от ЗОП и решение на УС на СИДП ДП – Шумен 

по протокол № 305/21.04.2022 г., т. 10 се сключи настоящия договор за следното: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши авариен  

ремонт на покривна конструкция  на част от административна сграда в с. Старо 

Оряхово собственост на    ТП „ДЛС Шерба”, предоставена за управление на                   

ТП „ДЛС Шерба” съгласно акт за частна държавна собственост № 8380 от                            

21.12.2012 год. на Областен управител на област Варна включващ строително - 

ремонтни работи: ремонт на покрив, описани подробно в количествено-стойностна 

сметка на Възложителя, съставляваща приложение 1, неразделна част от договора. 

(2) Количеството, обемът и видове ремонтни работи и влаганите материали следва да се 

изпълнят съгласно уговореното в приложение 1 от договора. Строително-ремонтните 

работи ще се осъществят със средства, материали, транспорт и съответната 

квалифицирана работна ръка на Изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност, ако 

вложените материали не са с нужното качество. 

(3) При изпълнение предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да спазва разпоредбите на всички действащи в Република България нормативни 

актове, относими към предмета на поръчката. 

 

II. ЦЕНА ПО ДОГОВОРА. 

Чл. 2.(1). Максималната стойност на договора е до одобрения финансов ресурс в размер 

на 47 783 лв./четиридесет и седем хиляди, седемстотин осемдесет и три лева/ без ДДС, 

или 57 339.60 лв.  (петдесет и седем хиляди, триста тридесет и девет лева и 60 

стотинки) с вкл. ДДС под следното допълнително условие: посочените в 

приложението количества и обеми по видове ремонтни работи са прогнозни, като при 

разлика между тях и действително извършените строително-ремонтни работи, 

възложителят ще заплаша за действително извършените по договорените единични 

цени за дадения вид работа съгласно приложение 1.   

(2) В цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи за изпълнение на 

договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, замервания 

и изпитвания, почистване и дезинфекция и др. 

(3) Единичните цени за отделните СМР, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествено-стойностната сметка (Приложение № 1 към договора) 

са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.   



(4) Окончателната стойност на договора се определя след извършване и 

приемане на всички строително-монтажни работи и подписване на окончателен 

приемно - предавателен протокол за действително извършените строително-монтажни 

работи и действително вложени материали. 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на суми над установения по                       

чл. 2, ал.1 лимит, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи обема на възложените 

работи и при установяване на възможност за надвишаване е длъжен да уведоми 

незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ., 

 

III.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. Възложителя ще изплати на Изпълнителя възнаграждението по договора по 

следния начин и срок: 

(1). 50% (петдесет процента) от максималната стойност на договора авансово при 

сключване на договора и издаване на фактура от страна на Изпълнителя. 

(2). Останалите плащания се извършват след приемане на извършените строително-

ремонтни работи със приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането и 

издадена фактура от страна на Изпълнителя в 7 дневен срок. 

(3). Страните договарят Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез 

банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  

(4). Сборът от стойностите на авансовото плащане и на всички останали плащания не 

може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в чл.2 ал. 1 от този договор. 

(5). При непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на този договор, 

довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или количества 

СМР, същите се изпълняват  в рамките на до 3 % (три на сто от посочената в чл.2, ал.1 

без ДДС сума ) непредвидени разходи или чрез частична замяна на СМР по договора, 

когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на 

договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз 

основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от 

представители на Изпълнителя и Възложителя.  

(6). В случаите по предходната ал. 5, когато действително изпълнените количества 

СМР надвишават изброените в Приложение № 1, Възложителят ги заплаща на 

Изпълнителя по единичните цени, посочени в Приложение № 1. 

(7). Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по обстоятелствата в срок от три (с думи) дни1, считано от момента на промяната. В 

случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени 
(8). В случаите, когато се наложи изпълнение на други видове СМР, извън изброените 

по Приложение № 1, Възложителят ги заплаща на Изпълнителя по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

8.1. разход на труд по Уедрени сметни норми (УСН) със средна часова ставка -

9,00 лв/чч., а при липса на УСН за съответния вид СМР - по Трудови норми в 

строителството (ТНС) или двустранно съгласувана норма за разход на труд; 

8.2. разходи на материали и механизация по УСН, доказуеми с фактурни цени, 

като единичните цени на материалите и механизацията във фактурите се съгласуват 

предварително с Възложителя и тяхната стойност не може да бъде по-висока от тази, 

посочена в Справочника за цените в строителството на фирма /“Стройексперт СЕК” – 

ООД/, валидни към момента на закупуването им;  

8.3. допълнителни разходи – 100 %  върху цената на труда; 

8.4. доставно-складови и транспортни разходи – 10 % върху стойността  на 

материалите; 

 
1 Обикновено е до 3 дни. 



8.5. печалба – 10 % върху стойността на изпълнените СМР; 

8.6. ДДС - съгласно Закона за данък върху добавената стойност. 

 

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Сроковете по изпълнение и осъществяване предмета на настоящия договор са 45 

/четиридесет и пет / дни от датата на заплащане на аванса по настоящия договор. 

„(1) При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от страна на 

общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности, свързани 

с предмета на Договора, по обективни причини или при непредвидени обстоятелства, 

за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с 

периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на 

Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. 

Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11 за 

установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при 

продължаване на строителството.  

(2) При неблагоприятни метеорологични условия, чието настъпване е удостоверено с 

официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология 

към БАН, срокът за изпълнение спира да тече за периода от време, посочен в справката. 

(3) Място на изпълнение:  Административна сграда в с. Старо Оряхово находяща се в с. 

Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Дунав, 8. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорените строително-ремонтни 

работи качествено и в договорения срок, след набавяне на всички необходими 

разрешителни за това и при спазване на условията на Възложителя и действащата 

нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и 

противопожарни норми. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на текущия ремонт да извърши всички 

работи по отстраняване на допуснати от него грешки в извършени дейности, 

констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти 

през гаранционния срок, както и да осигури квалифициран технически ръководител на 

обекта. 
   (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение в размер, при условия и в срокове 
съгласно настоящия договор   

    (2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

- да извършва СМР и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и действащата 

нормативна уредба в Република България;“,  

-  да влага качествени материали в СМР;  

- да информира своевременно възложителя за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на СМР, да предложи начин за отстраняването им, като може да 

поиска от възложителя указания и/или съдействие за отстраняването им; 

- да спазва указанията на възложителя относно извършената работа;“,  

- да уведоми писмено за готовността да се състави протокол за приемане на 

извършените СМР за обекта и да предаде на всички документи, съставени по време на 

изпълнението;“ 

- да предаде извършените СМР за обекта с протокол за действително извършени 

работи и вложени материали; 

- да осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение на обекта, с което 

поема пълна отговорност за състоянието на същия и съответните наличности, до 

предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 



- след приключване на СМР да почисти и извози отпадъците и да освободи 

площадката от своята механизация в 3-дневен срок след приключване на СМР; 

- да не се позовава на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на 

Договора; 

- по време на предоставяне на СМР сам и за своя сметка да осигурява 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, издадена от 

министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и 

благоустройство, включително за своя сметка да назначи Длъжностно лице по 

безопасност и здраве;  

- да направи всичко необходимо по време на извършването на СМР, за да не 

допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите 

на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на Договора; 

- да възстанови причинените по негова вина вреди по предходната точка за своя 

сметка. 

- изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 

настоящия договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

Чл. 7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране 

изпълнението на строително-ремонтните работи. 

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 

строителството, са за сметка на Изпълнителя. 

(3) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на текущия ремонт, се 

заплащат от Изпълнителя. 

Чл. 8.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете, 

определени в този договор, както и да оказва нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Възложителят се задължава да приеме извършените строително-ремонтни работи, в 

случай че са извършени качествено и съгласно договореното. 

 

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл.9 След окончателното завършване на СМР, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и го поканва за приемане на работата.  

Чл. 10. (1) Приемането на изпълнените видове СМР се извършва (преди всяко 

заплащане) с подписването на окончателен приемо - предавателен протокол за 

действително извършените строително-монтажни работи и действително вложените 

материали, подписан от упълномощените лица по договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в чл. …….. (Виж чл. 19 от Договора и 

препоръката по т. 13 от настоящето Становище). Приемо-предавателният протокол се 

подписва в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните.  

(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в срок до 5 (пет) работни дни след завършване 

на СМР. В него се посочва и окончателната стойност по чл. ……... Към протокола се 

прилага и цялата техническа и друга документация по изпълнението на настоящия 

договор, включително експедиционните бележки за количествата на вложената скална 

маса от кариерата, от която са добити.  

(3) Упълномощените лица по изпълнение на договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат право на възражения по изпълнението на Договора, които 

предявяват писмено.  

(4) 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. 



(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени 

дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат 

констатирани. 

Чл.11 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 за изпълнение по Договора или 

резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.12 До предаване на обекта с подписване на протокола , рискът от случайно 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА . ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от този 

договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 2389.15 лв.(две 

хиляди, триста осемдесет и девет лева и 15 стотинки), представляващи 5 (пет) процента 

от пределната стойност на договора без вкл. ДДС. 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, както и когато прекъсне 

или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) 

дни. 

(3) . Усвояването на гаранцията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не го лишава от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

(4) . При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията в срок от 3 (три) дни след изтичане на гаранционният срок на 

изпълнените СМР, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него. 

(5) . 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. 

Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща гаранция в размер на 1194,58 лв.  (хиляда сто 

деветдесет и четири лева и 58 стотинки) представляващи 5 (пет) процента за 

обезпечаване на авансово предоставените средства, съгласно чл. 3, ал.1  от този 

Договор до размера на тези средства както следва: 

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

път по сметка на ТП ДЛС Шерба – (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  

 (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  3 (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) Възложителя освобождава гаранцията обезпечаваща авансово предоставените 

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

 

 



Чл. 15 ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

 (1) Гаранционният срок на изпълнените СМР, предмет на договора, е 5 (пет) 

години, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 год. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

СМР, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на 

окончателен приемо - предавателен протокол за действително извършените 

строително-монтажни работи и действително вложените материали.  

Чл. 16, (1) За проявилите се в гаранционния срок скрити недостатъци и дефекти 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) календарни 

дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен 

да започне работа по отстраняването на дефектите за своя сметка.  

(2) Срокът за отстраняване на недостатъците/дефектите се описва в констативен 

протокол. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свой представител, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативния протокол сам и посочва срок за 

отстраняването на недостатъците/дефектите, като същият се изпраща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в 

протокола срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните 

поправки се извършва с протокол. 

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 

дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в 

срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на трето лице, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в троен размер стойността на направените разходи по 

отстраняването.  

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 17. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 

причинени вреди, при условията на действащото законодателство. 

Чл. 18. (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока 

по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността по договора. 

(2) При забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи неустойка в 

размер на 0.1 % от стойността на фактурата. 

Чл. 19. (1) При виновно некачествено извършване на ремонтните работи, освен 

задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 

265 от ЗЗД. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 15 % от стойността на 

некачествено извършените строително - ремонтни работи 

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение 

за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер от размера на неустойката, 

съгласно приложимото право. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, РАЗВАЛЯНЕ 

Чл. 20. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичане на срока по чл.4 или с достигане на предвидената в чл.2.( 1) стойност; 

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

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 30-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

4. При констатирани нередности и/или некачествено изпълнение, и/или конфликт на 

интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. С окончателното му изпълнение; 

6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 / десет/ 

дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатирани 

недостатъци; 

3. не изпълни точно някое от задълженията  по договора; 

4. бъде обявен в несъстоятелност иди когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

страните за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 

по изпълнение на договора 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 21. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 22 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с Договора 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 Договора данните за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

упълномощените лица са, както следва: 

 1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Адрес: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ № 8 

Упълномощени лица: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - директор 

тел. 05141/2358 

Ел. Поща:  dls.sherba@dpshumen.bg 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес: гр. Провадия, ул. „Бойчо Желев“ 176-а 

Упълномощени лица: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 Ел. поща: stroitelstvo.eposfloorbg@gmail.bg 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) 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.“ 

Чл. 23. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за това другата 

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

адрес. 



Чл. 24. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 

при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 

Република България. 

Чл. 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

Чл. 26. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна. 

Чл.27.  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. 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 

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

действащата нормативна уредба.“ 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

Чл.29. 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 

договора. 

  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 е Офертата на Изпълнителя и количествено 

стойностна сметка на Възложителя, 

съставляваща приложение 1 

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

страните. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДЛС „ШЕРБА“           ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕПОС ГРУП“ ЕООД 

      

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

Директор ДЛС „Шерба“)     

 

 ………………/п/…………. 

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

 

Съгласувал: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – Спец.лесовъдство 

 

Изготвил: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – обслужващ юрист   


