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ПРОЕКТ! 
 

ДОГОВОР  № 

 

 Днес  ..........2017 г. в гр. Пловдив между:  

  ДЪРЖАВНА   АГЕНЦИЯ   „ДЪРЖАВЕН   РЕЗЕРВ   И   ВОЕННОВРЕМЕННИ 

ЗАПАСИ" ЧРЕЗ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" – гр. Пловдив с 

БУЛСТАТ 831913661, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ №21, , представлявана съгласно 

пълномощно с изх. №732/ 08.02.2017г. от Лиляна Петрова Паскалева - Директор на ТД ДР – гр. 

Пловдив, наричан по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", и Атанаска Дардова-Ангелова- 

Главен експерт в  отдел ФДАПО, от една страна и 
……………………….ЕИК по Булстат ……………., ИН по ДДС ……………., със седалище и 

адрес на управление гр. ……………….представлявано от ………………………, от друга 

страна, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

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

№.......................... от Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив за избор на изпълнител 

на обществена поръчка, с предмет „Извършване на транспортни услуги по превоз на товари за 

нуждите на ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив“, се сключи настоящият договор, като страните 

се споразумяха за следното: 

 

 
  

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
 

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

извършва транспортни услуги по превоз на товари за нуждите на ТД „Държавен резерв" гр. 

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

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.2. Настоящия договор се сключва за срок от една година, считано от датата на 

неговото подписване. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лв./км. за превоз на товари, както следва: 

1. …….. лв./км. без ДДС или ……лв. (….) с ДДС при транспортиране на стоки с 

полуремарке тип – бордово.; 

2. ………. лв./км. без ДДС или  …..лв.(……) с ДДС при транспортиране на инертни 

материали с товарен автомобил самосвал и/или полуремарке тип – самосвал.; 

3. ………. лв./км. без ДДС или  …..лв.(……) с ДДС при транспортиране на материали с 

бордови товарен автомобил.; 

4. ………. лв./км. без ДДС или  …..лв.(……) с ДДС при транспортиране на 

фармацевтични продукти и медикаменти с термо-фургон. 

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: 
Банка:  

BIC:  

IBAN: 

 (3) Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок 7 (седем) работни 

дни след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено цената на транспорта 

за изминатото разстояние от мястото на товарене до мястото на разтоварване (заплаща се само 
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курса с товара). Всички други разходи по изпълнение на услугата са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) 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. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да извършва транспортно обслужване на ТД „Държавен резерв" гр. Пловдив 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 подновява в срока на действие на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

необходимите документи, позволяващи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва услуги по превоз на 

товари, съгласно приложимите нормативи актове, регламентиращи тази дейност; 

4. да извършва превоза по най-краткия възможен маршрут между отправната точка и 

местоназначението; 

5. при извършване на транспортните услуги да спазва нормативно установените 

предписания за превоз на товари на територията на Република България; 

6. да потвърди по факс в рамките на същия ден получената заявка по чл. 6, т. 3 от настоящия 

договор; 

7. да отговаря (чрез шофьора на транспортното средство) за укрепване на товара в 

транспортното средство, с оглед безопасното му транспортиране; 
8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на 

договора/договорите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи изрични указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точните дестинации за изпълнение на 

услугата, както и всички уточнения касаещи вида на товара и неговия превоз; 

2. да получи информацията по т.1 най-малко 3 (три) дни преди датата, на която следва да 

бъдат извършени услугите; 

3. да получава заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на транспортни услуги в писмена 

форма по образец (приложение № 1 към настоящия договор) по факс и/или e-mail в срока по 

т.2; 

4. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и при 

договорените условия. 

 

III. 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 

за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

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. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

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

предмета на договора; 
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2. да заявява необходимите транспортни услуги пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез изпращане на 

писмена заявка по образец (приложение № 1 към настоящия договор) по факс и/или e-mail в 

срока по чл. 6, т. 2; 

3. да предаде товара в състояние и опаковка, годни да издържат превоза. Когато 

опаковката е явно неподходяща, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да приеме товара, ако 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви писмено, че вредите, които биха настъпили, са за негова сметка; 

4. да предупреждава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за особеностите на товара, свързани с 

безопасността на превоза; 

5. да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на настоящия 

договор. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.9. (1) При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 333,30 (триста тридесет и три лева и 30 

ст.) лева, представляваща 5% (пет процента) от прогнозната стойност за изпълнение на 

поръчката без включен ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(2) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:  

1. парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

2. банкова гаранция;  

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

  (3) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Централна кооперативна банка  

IBAN: BG02 CECB 9790 33F2 2278 00 

BIC: CECEBBGSF 

Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 

удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от 

задълженията по договора, както и в случаите на лошо, частично или забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение. 
 (2) При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение в 15 (петнадесет) дневен срок след изтичане на срока 

на договора и след писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по предоставената гаранция, 

независимо от формата под която са предоставени.  

 

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 
 

Чл.11. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му 

по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от 

неизпълнението, която се удържа от дължимото възнаграждение по чл. 3 от настоящия 

договор. 

Чл.12. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 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.13. 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.14. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по-нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в 

размер само за изпълнената част. 

Чл.15. 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. 
 
 

VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСTОЯТЕЛСТВА 

Чл.16. 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.17. 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.18. 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. 
 

VІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 

Чл.19. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото 

действие. 

Чл.20. 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. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови 

изтичащ в срока на действие на настоящия договор Лиценз за превоз на товари съгласно 

Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3 ноември 1999г. за обществен превоз 

на пътници и товари на територията на Република България, с едномесечно писмено 

предизвестие. 

4. в случаите, предвидени в ЗОП; 
            5. при достигане на обща сума от 6 666, 00 лв. (шест хиляди шестстотин шестдесет и 

шест лева) без ДДС за тази услуга. 

 

VІII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.21. (1) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: 

Милен Фургьов, главен експерт в отдел ФДАПО и Георги Диев, главен експерт в отдел 

УСБКРЗ, сектор КРЗ. 

Чл.22. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писменото съгласие на другата страна. 

Чл.23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

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

недействителност, неизпълнение или прекратяване с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд. 
Чл.24. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 Чл.25. Неразделна част от договора са Техническа спецификация, Техническо 

предложение и Ценово предложение от подадената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.26. Страните подписват двустранно споразумение по чл.18 от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд. 
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При подписването на договора се представиха документи издадени от компетентни 

органи за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. 

 

Настоящият договор се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра по един за 

всяка от страните. 
 
 

      

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

     ДИРЕКТОР ТД  ДР:          

            

        /Лиляна Паскалева/                                                  

 

    ГЛ. ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ ФДАПО:                                                               

    /Атанаска Дардова-Ангелова/ 
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Приложение №1 

по чл.6, т.3 от договора 
Изх. №  ................... 

.......................... 20…..г. 

 

 

 

ЗАЯВКА   ЗА   ТРАНСПОРТ 

по Договор №……………….. 

 

 

До:  От: ТД ДР Пловдив 

Fax:  

E-mail: 

Fax: 032 944 247 

E-mail: reservpd@mail.bg 

Относно Дата: 

  

Брой / Вид транспортно средство:  

Номер на автомобил:  

Шофьор:  

Вид на стоката:  

Вид на опаковката:  

Брой палети и тонаж:  

Дата на товарене:  

Адрес на товарене и лице за контакт:  

Маршрут:  

 

Дата на разтоварване:  

Адрес на разтоварване и лице за контакт:  

Допълнителни изисквания:  

 

 

Моля, изпратете потвърждение на настоящата заявка за транспорт с подпис и печат. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 
Директор на Териториална дирекция                                                             /подпис печат/ 

”Държавен резерв” гр. Пловдив 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


