
 

     

Д О Г О В О Р  
 

№Д-6/14.05.2015 год. 

 

Днес, 14.05.2015 г. в град Враца между: 

ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" МС - гр.София, представлявана от 

Станимир Пеев – Председател, чрез пълномощника си Петя Генчовска – ИД.Директор на ТД 

"Държавен резерв" гр.Враца и Ивета Велчева - Ангелова – Н-к отдел ”ФДАПО” с ИН по ДДС BG 

831913661 и БУЛСТАТ 8319136610093, наричан по - долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, и 

„Борислав Борисов – ББ” ЕООД гр.Лом, със седалище и адрес на управление: гр.Лом, 

ул.”Крали Марко” № 4 и ЕИК 111540301 представлявано от Борислав Цветанов Борисов – 

Управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

се сключи  настоящият договор за следното 

 

                                    I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

            

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

извършва услуга за превоз на товари от ЗБ Алтимир, с.Алтимир, ул.”Г.С.Раковски” № 3, 

общ.Бяла Слатина до СБ Лом при ТД „Държавен резерв” гр.Враца, гр.Лом, ул.”Садовска” № 

5 на следните материали: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Б

р

о

я 

Дължина 

(м) 

Широчина 

(м) 

Височи

на 

(м) 

Диаметър 

    (м) 

Тегло 

за бр. 

(t) 

1. Мотор редуктор 2 

1 

1,30 0,60 0,65  0,500 

0,300 

2. Метални колони 8 7,00 0,34 0,34   0,150 

3. Циклон 1 4,80   1,600 0,800 

4. Метални тръби 2 7,00   0,150 0,400 

5. Метални ферми 8 7,00 1,50 0,150  0,600 

6. 

 

6.1 

6.2 

6.3 

 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

 

6.8 

6.9 

Трактор колесен 

на части 

Кабина 

Двигател 

Заден дифер. и 

навесна с-ма  

Преден мост 

Предно задвиж. 

Задно задвиж. 

Корито за 

скоростна с-ма 

Гуми задни 

Гуми предни 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

 

2,30 

2,80 

2,00 

 

1,60 

0,90 

0,90 

0,70 

 

 

2,00 

1,00 

1,00 

 

 

 

 

 

 

0,50 

0,40 

 

 

1,850 

1,350 

1,000 

 

 

 

 

 

 

0,30 

0,60 

0,70 

0,60 

 

2,00 

1,50 

 

 

0,700 

1,000 

0,700 

 

0,200 

0,200 

0,300 

0,150 

 

0,400 

0,300 

7. Трактор 

фадрома 

1 5,30 2,02 2,60  4,000 

8. Ремарке 4t 

самосвал 

1 5,50 2,00 1,65  2,000 

9. Ремарке бордово 1 6,30 2,60 1,65  2,500 

10. Вентилатори 1

8 

1,90 1,00 1,50  0,400 

11. Мотокар 1 3,80 1,35 2,25  3,000 



 

  

при условия, подробно описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

    Чл.2. Срокът за изпълнение на настоящия договор е 29.05.2015 год. 

    Чл.3. Цената на услугата се определя съобразно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е 2 700,00 лв. /Две хиляди и седемстотин/ лева без  ДДС 

    Чл.4. (1) Начинът на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е по банков път, по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с платежно нареждане, в български лева. 

        2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: BG 63BPBI79481061035001 при Юробанк 

АД. 

        3) Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до 10 /десет/ дни след 

представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

        4) Цената по заплащане на извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги включва единствено 

транспортните разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от мястото на товарене до мястото на 

разтоварване /заплаща се само курса с товара/. 

        5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/ договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи. 

 

                              П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

    Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

    1) да извършва услуга за превоз на товари за нуждите  на  ТД „Държавен резерв” гр.Враца, 

при условия, подробно описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

    2) да пази товара с грижата на добрия превозвач от приемането до предаването му. За 

целта превозвачът се задължава да превози товара в подходящо превозно средство при 

спазване на съответните технически и санитарно – хигиенни изисквания за запазването му в 

количествено и качествено отношение; 

   3) да извърши транспортното обслужване в срок и при спазване на изискванията, заложени 

в офертата, в договора и в документацията за участие в обществената поръчка; 

   4) при извършване на транспортните услуги да спазва нормативно установените 

предписания за превоз на товари на територията на Република България; 

     5) да съдейства / чрез шофьора на транспортното средство/ за укрепване на товара в 

транспортното средство, с оглед безопасното му транспортиране; 

     6) да съгласува с ИД.Директора на ТД ДР Враца предварително маршрута, по който ще се 

извършва превоза на товара, както и да се изготви график за изпълнението на настоящия 

договор; 

     7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви списък на лицата, които ще извършват 

дейността по предмета на договора и само посочените в списъка лица ще имат право на 

свободен достъп в работно време до складовите бази при ТД ДР Враца. Към списъка да се 

посочат и регистрационните номера на автомобилите, които ще влизат на територията на 

складовите бази; 

     8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на лицата, ангажирани от него за изпълнение 

на възложената работа като за свои действия; 

     9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

    Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1) да получи изрични указания от ИД.Директора на ТД „Държавен резерв” гр.Враца за 

точните дестинации за изпълнение на услугата. Съвместно със служители от съответната 

складова база предварително да се изготви график и да се уточни начина на предаване и 

приемане на товара и неговия превоз; 

 



 

2) да получи информацията по ал.1 от служители от съответната складова база преди датите, 

на които следва да бъдат извършени услугите; 

3) да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при договорените условия; 

                     Ш. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

       Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

  1) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни транспортното обслужване в срок, при спазване 

на изискванията, заложени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в договора и в документацията 

съгласно публичната покана от ЗОП. 

  2) във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно 

качественото изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение 

с посочените в офертата му подизпълнители. 

        Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

   1) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с изпълнение на 

предмета на договора; 

  2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

изпълнение на възложеното, когато това е необходимо; 

  3) да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на настоящия 

договор; 

 

                 IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

          Чл.9. При неизпълнение  от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по 

този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която се удържа от 

възнаграждението по чл.3 от настоящия договор. 

         Чл.10. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер 0,5 %  /Нула цяло и пет на сто/ на ден върху стойността на 

неизпълнението, считано от деня на забавата, но не повече от 5 % /Пет на сто/. 

        Чл.11. За неточно изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от 

уговореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съразмерно на неточно изпълнената част от услугата. 

        Чл.12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по – нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в 

размер само на изпълнената част. 

        Чл.13. За претърпените вреди, във връзка с настоящия договор, изправната страна по 

него има право да търси по съдебен ред обезщетение от неизправната страна, в съответствие 

с общите правила на гражданското законодателство. 

 

V.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

      Чл.14. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, ако 

неизпълнението се дължи на война, бедствия, пожари, епидемии, акт на държавен орган или 

поради някаква причина извън контрола на страните по договора. 

      Чл.15. Страната, засегната от някое от посочените в предходния член събития, има 

задължение за незабавно уведомяване на другата страна и за представяне на доказателства за 

настъпването на съответното събитие. 

      Чл.16. В случай на възникване на някое от посочените обстоятелства, страните се срещат 

и обсъждат последствията, и решават дали договорът да бъде прекратен или са налице 

възможности за неговото изпълнение. 

 

 



 

                                           VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

      Чл.17. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото действие. 

      Чл.18. Договорът се прекратява преди изтичането на срока на неговото действие: 

 1) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 2) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с писмено предизвестие. 

 3) в случаите, предвидени в ЗОП; 

 

                                        VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      Чл.19. 1) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: 

  

Териториална 

структура 

Имена на 

служителя 

Длъжност GSM 

ТД ДР гр.Враца Митка Петкова Началник отдел УСБКРЗ 0882/533039 

СБ Лом Иван Свинарски Началник сектор 0889/577101 

 

2) Лице за контакт по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: Борислав Цветанов 

Борисов – Управител на „Борислав Борисов – ББ” ЕООД гр.Лом, GSM 0878264401. 

    Чл.20. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писменото съгласие на другата страна. 

     Чл.21. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговата тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд. 

     Чл.22. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

      Чл.23. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането му в 

деловодството на ТД „Държавен резерв” гр.Враца. 

      Чл.24. Неразделна част от договора са Техническо предложение – приложение № 2 и 

Ценово предложение – приложение № 1 от подадената оферта за участие в обществената 

поръчка с вх.№  563/23.04.2015 г. от „Борислав Борисов – ББ” ЕООД гр.Лом  /ИЗПЪЛНИТЕЛ 

по настоящия договор/. 

      Чл.25. Страните подписват двустранно споразумение по Закона за безопасни условия на 

труд /чл.18/. 

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

страните. 

 

 

 

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

 1.ИД.Директор………………. ... П.Генчовска                                                     /  Б.Борисов/          

2.Н-к отдел ”ФДАПО”………………И.Велчева -Ангелова 


