
 

 

 

ДОГОВОР  № 8 

 
В настоящия договор – препис са заличени личните данни на субектите 

на процедурата за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), 

съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно 

изречение от ЗОП. 

 

 

Днес, 16.03.2015 г., в гр. Нови пазар се сключи настоящият договор между: 

1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Нови пазар”, ЕИК 

…………., ИН ПО ЗДДС BG……………, e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg, със седалище и 

адрес на управление: гр. Нови пазар ; ул. “Цар Освободител“ № 44, представлявано от инж. 

…………. - Директор,  като упълномощено лице съгласно Заповед № 288/02.12.2014г. на ннж. 

……… в качеството му на ДИРЕКТОР „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” 

ДП ШУМЕН и наречено по-нататък за краткост по-долу  “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 

 

„ ТЕЛЕПОЛ“ ЕООД регистрирано по ф.д. № 161/ 22.09.1993 г. на ШОС, ЛИЦЕНЗ № 

186/22.06.2004 г. ЕИК …………., ИН по ДДС BG…………….. със седалище гр. Шумен, ул. „ 

Университедска“ № 13 представлявано от управителя …………………, наричано по-долу в 

договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното: 
 

 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши обществена поръчка с 

предмет:  " Абонаментна услуга по охрана на административната сграда /оръжейна, каса/ и 

стопанска постройка /гаражи, склад/ - на ТП " Държавно горско стопанство -  Нови пазар" 

чрез сигнално - охранителна техника ( СОТ) за срок от една година от датата на подписване 

на договора“.   

 (2) Услугата се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

документацията за участие в процедурата и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

представляваща неразделна част от този договор-подробно описани в приложение №1 към договор 

№ 8/16.03.2015г. 

        Лица за контакти: 

1. ………………. – Директор - тел. 0888824886 

2. ………………. – счетоводител-касиер - тел. 0887769209 

3. ………………. – лесничей - тел. 0889918797 

4. ………………. – автомеханик - тел. 888622954 

 

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши услугата при условията на направеното от него 

предложение. 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2. Срок на действие на договора: една година, считано от датата на сключване на 

договора. 

Чл. 3 Място на изпълнение: гр. Нови пазар ; ул. “Цар Освободител“  № 44 

 

ІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл.4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три  на сто)  от стойността 

на поръчката. 

 Чл.5.(1)При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение, която се освобождава в срок до 10 (десет) работни дни, считано от 

момента на последното извършено плащане по договора. 

mailto:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg


 

 

 (2)В случай на неизпълнение, в договорения срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да задържи гаранцията за изпълнение при виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  Чл.6.При Възникнал спор между страните, отнесен за разрешаване до съответният 

компетентен съд, Възложителя задържа гаранцията за изпълнение по договора без да дължи лихви 

върху нея за периода до влизане в сила на съответното съдебно решение. 

 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

1.да получи изпълнението на предмета на настоящият договор; 

2.да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки 

момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3.да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на 

договора – по реда, начина и в сроковете посочени в него; 

4.да развали договора едностранно, ако услугата не отговаря на техническите 

спецификации на Възложителя. 

5.да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

1.да осъществи услугата качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я 

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок; 

2.да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с 

изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3.да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението по чл.3; 

4.да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на 

услугата, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението 

относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на  

изпълнението; 

5.при сключване на договора да представи валидна гаранция за изпълнение в размер на 3 % 

(три на сто) от стойността на поръчката, ведно с другите изискуеми документи по действащото 

законодателство в Р.България; 

6.да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор. 

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изпълнението отговаря на възприетите стандарти в 

Република България и ЕС. 

Чл.11.В случай че се установят недостатъци на изпълнението, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

писмено е бил уведомен в рамките на 5(пет) дневен срок, той е длъжен да извърши коректно 

изпълнението на предмета на договора в рамките на 24(двадесет и четири) часа от уведомяването. 

Чл.12.Обстоятелствата по предходните членове се установяват с констативен протокол, 

подписан от представители на страните, в които се вписват начина за установяване на дефектите 

и/или отклоненията, изчерпаните начини за тяхното отстраняване и споразумението за замяна. 

 

VІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл.13. За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

Изпълнителя сума в размер на 904,92/деветстотин и четири лева и деветдесет и две стотинки/ лв 

без ДДС  по 75,41/ седемдесет и пет лева и четиридесет и една стотинки/ лв. без ДДС 

ежемесечно, в 10-дневен срок от получаване на доставката. 

Чл.14(1) Плащанията по чл. 17, ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена фактура. 

       (2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Банка: …………………. 

Банкова сметка: IBAN ……………………. 

Банков код: BIC ………………….. 

 

        VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 



 

 

Чл.19.При забавено предаване на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение с ДДС за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността, като в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма 

интерес от забавеното изпълнение, той има право да прекрати едностранно договора, с 5-дневно 

писмено уведомление, и да задържи гаранцията за изпълнение на договора. 

  Чл.20. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната 

страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

         VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.21. Договорът се прекратява: 

1.При хипотезите на чл.43 ал.4 от ЗОП 

2.с изпълнението му; 

3.по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

4.с развалянето му по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите; 

5.с прекратяването му от изправната страна по договора. 

Чл.22.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок.  

Чл.23.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения.  

ІХ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл.24.Неразделна част от настоящия договор са техническата и ценова оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, депозирани в хода на провеждане на процедурата. 

Чл.25.Всички спорни въпроси възникнали в хода на изпълнение на договора ще се решават 

между страните чрез преговори, а при непостигане на консенсус – по реда на действащото 

законодателство. 

Чл.26.За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и ЗОП. 

Договорът се състави в 2 еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1……………………                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………. 

       (…………..-директор)                 (……………… - управител) 

 

         2..................................... 

        (……………. – р-л счет.отдел в ТП)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 към Договор №7/16.03.2015г. 

 

Във връзка с проведена процедура по реда на глава 8а, чл.101а от ЗОП с предмет: " Абонаментна 

услуга по охрана на административната сграда /оръжейна, каса/ и стопанска постройка 

/гаражи, склад/ - на ТП " Държавно горско стопанство -  Нови пазар" чрез сигнално - 

охранителна техника ( СОТ) за срок от една година от датата на подписване на договора“.   

 

 

№ 
Спецификация на 

артикулите 

 

 

Мярка 

 

Прогнозен срок 

за изпълнение  

на услугата
1
 

(в месеци) 

Единична 

цена за 

извършване 

на услугата 

за 1 /един/ 

месец, в лв. 

без ДДС 

Обща 

стойност  

на 

услугата, 

в лв. без 

ДДС 

1. 

Извършване на охрана чрез 

сигнално-охранителна 

техника /СОТ/ 

Абонаментна 

охрана за 1 

/един/ месец 

12 

 

75,41 

 

904,92 

 Обща предлагана цена:     

 
Обекти на изпълнение на услугите: 

 

1. Обект – административната сграда/оръжейна, каса/ на ТП „ДГС Нови пазар”, гр. Нови пазар, 

ул.”Цар Освободител” № 44. 

2. Обект – стопанска постройка /гаражи, склад/ / на ТП „ДГС Нови пазар”, гр. Нови пазар, ул.”Цар 

Освободител” № 44. 

 

 

 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1……………………                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………. 

       (инж.Ради Иванов-директор)                 (Стоян христов Ганев- управител) 

 

         2........................... 

       (В. Неделчева – р-л счетоводен отдел)  

 


