
 

                                                                                                              ОБРАЗЕЦ №4  

                                                  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

за извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на  ТД 

"Държавен резерв" гр. София  

Днес .............................. г. в гр. София между:  

 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, 

представлявана от Станимир Пеев - Председател, чрез Димитър Попов – Директор 

на ТД „Държавен резерв” гр. София и Радослава Стоянова Илкова началник отдел 

„Финансова дейност и правно обслужване“, със седалище и адрес на управление гр. 

София ул. „Алдомировска” № 144; БУЛСТАТ 8319136610040, и ИН по ДДС 

831913661 от една страна наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и  

....................................................................., ЕИК: ........................, с идентификационен 

№ по ДДС ..............................., с адрес гр..........................., 

ул......................................................... представлявано от 

................................................................, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

от друга страна:  

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и утвърден 

протокол №.......................... от Директора на ТД „Държавен резерв” гр. София за 

избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет „Извършване на 

транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД „Държавен резерв” гр. 

София, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:  

 

 

                                              I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 

1.1. Настоящият договор урежда правата и задълженията на страните при 

извършване на превоз на материали от външни съхранители в собствени складови 

бази и обновяване на лекарствени продукти от складови бази на ТД „Държавен 

резерв” гр. София, съгласно заповеди на Председателя на ДА ДРВВЗ.  

1.2  Превозното средство с което се извършва превоза на лекарствени продукти да е 

оборудвано с термограф за доказване на температурния контрол по време на 

пътуването. 

1.3.  Превоз на индустриални стоки – камион с товароносимост от 10 до 20 т. 

1.4. Договорът се придружава от Ценово предложение – Приложение № 1  

Техническо предложение – Приложение № 2 и, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

                                               

 

 



                                             ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА  

 

2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и важи за срок от 

1 /една/ година.  

 

 

                         IIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 7 – 

седмодневен срок предварително за всеки товар, който предстои да бъде превозен, 

чрез заявка, направена по факс или по друг подходящ начин, съдържащ всички 

изисквания и детайли за превоза.  

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да натовари и разтовари стоката за своя 

сметка.  

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде товара, съгласно своя дневен 

график за товарене и в подходяща опаковка.  

3.4. При предаване на товара, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да издаде на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ необходимите превозни и други документи, отнасящи се до 

превозвания продукт.  

 

                              IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

превози с грижата на добрия превозвач.  

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури заявения брой автомобили за 

извършване на превоза на уговореното място за товарене на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

уговореното време и съгласно дневния график на последния.  

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да превозва товара в уговорения срок (съобразно 

приложените разстояния), да го пази, както и да го предаде по местоназначение на 

посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес.  

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури технически изправни и подходящи 

автомобили, в зависимост от типа на стоката.  

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури всички задължителни застраховки 

по отношение на превозните средства и водачите, както и всички необходими 

документи и разрешения, доколкото такива се изискват съгласно разпоредбите на 

действащото законодателство, регламентиращо превозните отношения.  

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършените от 

него превози на товари, при условията и сроковете, предвидени в раздел V от 

настоящия договор.  

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор /договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от ......... дни от сключване на 

настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-

дневен срок.  

4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разпечатка от 

термогроф за доказване на температурния контрол по време на пътуване при 

превоз на лекарствени продукти, в съответствие с точка 1.2 от договора. 

 

 

                                           V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ  

 



5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изгубването, погиването или повреждането на 

превозвания товар, освен ако се докаже, че вредата се дължи на непреодолима 

сила, на качеството на товара или на явно неподходяща опаковка, за която 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и последния е заявил писмено, 

че евентуалните вреди ще бъдат за негова сметка.  

5.2. В случаите на т.5.1. констатираните липси и повреди по отношение на товара 

се удостоверява с констативен протокол, подписан между представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и получателя на товара в мястото на доставката.  

5.3. След като товарът е получен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря само ако е бил 

уведомен за повредите, не по-късно от един ден от получаването.  

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за всички претърпени вреди и 

пропуснати ползи, в случай че не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

изисквания на действащото законодателство относно превоза, както и в случай на 

неизпълнение на някое от задълженията си, произтичащи от настоящия договор.  

5.5. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 5 % на ден върху стойността на неизпълнението, считано от 

деня на забавата, но не повече от 10 %.  

5.6. 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.  

 

                     VІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ  

 

6.1. Възнаграждението, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е следното:  

- за извършване на превоз на лекарствени продукти с термо фургон с възможност 

за транспортиране на фармацевтични продукти и медикаменти с темперетурен 

контрол от 15º С до 25º С - ........ лв./км. без ДДС  

- за превоз на индустриални стоки – камион с товароносимост от 10 до 20 т. и с 

възможност за товарене и разтоварване от двете страни или отгоре - 

................лв/км. без ДДС. 

         Цената на услугата, включва единствено транспортните разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от мястото на товарене до мястото на разтоварване (заплаща се 

само курса с товара). В посочената цена са включени всички разходи, свързани с 

превоза на товари. Всички други разходи по изпълнение на поръчката са за сметка 

на изпълнителя. 

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по 

банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 7 (седем) работни дни от 

предоставяне на фактура за извършената превозна услуга. 

6.3 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети 

по реда на т. 5.3.  

 

 

                                 VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

 

7.1. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото действие.  



7.2. Всяка от страните може да прекрати договора с писмено предизвестие, 

отправено до другата страна.  

7.3. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, 

изразено писмено.  

7.4. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 

случаите на неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с писмено 

предизвестие.  

7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, 

или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.  

7.6. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.  

7.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 

производство по несъстоятелност или ликвидация.  

                    

 

                                      VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

8.1. Страните по настоящия договор ще решават възникналите, относно 

изпълнението му спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по 

съдебен път.  

8.2. За неуредените изрично в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и действащото 

законодателство в областта на превозните отношения.  

8.3. Никоя от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията си по настоящия договор.  

8.4. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно чл. 116 от 

ЗОП.  

        Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са:  

- Техническото предложение на изпълнителя (Приложение №2);  

- Ценовото предложение на изпълнителя (Приложение №1);  

   При подписването на договора се представиха следните документи:  

- документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. 

 

          Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си за участие в обществената 

поръчка, че няма да ползва подизпълнители, клаузите от проекта на договор, 

отнасящи се за тях, се премахват от окончателния договор, тъй като са 

неприложими.  

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

един за всяка страна.  

 

Възложител:                                                                                          Изпълнител:  

Димитър Попов  
Директор ТД “Държавен резерв” гр. София  

 

 

 

 Радослава Стоянова Илкова  

Началник отдел „ФДПО“ 


