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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№…………/………………….2017 г. 
 

 

 

Днес, ………………..2017 г., в гр. София, между: 

 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) при 

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ: 831913661, с идентификационен № 

по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. ”Московска” № 3, представлявана от 

Станимир Пеев – Председател и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричани за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 

и „..................................” ……….., със седалище и адрес на управление гр. .........................., ул. 

,,......................................................................” № ……....., с ЕИК ......................................., 

представлявано от……………….…………………………………………………………………… 
(име и длъжност на управляващия/представляващия дружеството) 

с ЕГН …………….……, наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

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

№……………………..  от Председателя на ДА ДРВВЗ за определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по фумигация, дезинсекция и 

дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и площи за нуждите на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по заявка на 

възложителя”, се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя срещу 

възнаграждение, по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и при условията на този договор следните 

услуги: фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и други складови бази, сгради и 

площи за нуждите на ДА ДРВВЗ, наричани за краткост „услугите”. 

(2) Изпълнението на услугите по ал. 1 се извършва при нужда и в необходимия обем 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без същият да се ангажира да заяви услуги за цялата стойност на 

договора. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в съответствие с 

Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на 

Изпълнителя, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към настоящия договор и 

представляващи неразделна част от него. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. (1) Срокът на договора е до 1 (една) година, считано от датата на сключването 

му, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора по чл. 5, ал. 1, в 

зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. 

(2) Срокът за изпълнение на услугите, предмет на договора, е до 5 (пет) работни от 

получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 4. Мястото на изпълнение на договора е следното: 

– Зърнобази към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Варна, зърнобази към 

Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново, зърнобази към 

Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Плевен, зърнобази към Териториална 

дирекция „Държавен резерв” гр. Пловдив; 

– Складови бази и площи към териториалните дирекции „Държавен резерв”, 

разположени на територията на цялата страна; 
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– Административна сграда на Централно управление на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси”, административните сгради/помещения на териториалните 

дирекции „Държавен резерв” в градовете София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Варна, 

Бургас и сгради на Централна техническа база в с. Соколово, община Дряново. 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 5. (1) За предоставяне на услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му 

предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 70 000 

(седемдесет хиляди) лева без ДДС и 84 000 (осемдесет хиляди) лева с ДДС. 

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

на услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 

разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Единичните цени за отделните услуги, посочени в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва: 

1. услугата по фумигация – ......... лв./т. (без ДДС). 

2. услугата по дезинсекция – ....... лв./ м2 (без ДДС).  

3. услугата по дезинсекция – ....... лв./ м3 (без ДДС).  

4. услугата по дератизация – ........ лв./ м2 (без ДДС).  

(4) Договорените цени са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не 

подлежат на промяна.   

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всяка 

изпълнена услуга в срок до 15 (петнадесет) дни, след предоставяне в Централно управление 

или съответната Териториална дирекция на ДА ДРВВЗ, заявила услугата/ите, от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи: 

1. Протокол за извършена обработка, съгласно чл. 5 ал. 2 от Наредба № 

112/13.10.2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и 

обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители, и/или 

Протокол за извършена ДДД обработка, съгласно чл. 18 от Наредба № 3/24.01.2005 г. за 

условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, подписан/и от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VII 

от договорa;  

2. фактура за дължимата сума за съответната услуга, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Заплащането по ал. 1 се извършва след одобрение от Министерство на финансите. 

 Чл. 7. (1) Всички плащания по този договор се извършват от Централно управление 

или съответната Териториална дирекция на ДА ДРВВЗ, заявила услугата/ите, в български 

лева, чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

IBAN: ………………………… 

BIC: ………………………….. 

Банка: ........................................  
 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

Чл. 8. (1) Когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 

на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 
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(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Чл. 9.  (1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 %  (пет на сто) от прогнозната 

стойност на обществената поръчка без ДДС, а именно 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, 

която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

договора. 

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

парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; банкова гаранция; или  

застраховка.  

Чл. 10. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03 

BIC: BNBG BGSD 

Банка: БНБ – ЦУ 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на 

банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност 

на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение 

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 12. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и изтичане на гаранционния 

срок на услугите по фумигация, съгласно чл. 20, ал. 1 от договора, в пълен размер, ако 

липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по 

нея. 
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(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 1 от договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице. 

(3) 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. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 

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

задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и 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.  

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

Чл. 16. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 17. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 

договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да 

допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 

момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в 

съответствие с чл. 9, ал.1 от договора. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

Чл. 19. В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 (три) дневен срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави в 

срок до 5 (пет) работни дни от искането, съответната заместваща гаранция от друга банкова 

институция, съгласувана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

 

Чл. 20. (1) Гаранционният срок на услугите по фумигация е ………... (словом) дни, 

съгласно Техническото предложението на Изпълнителя, като срокът започва да тече от 

датата, на която е подписан протокола за съответната услуга, съгласно чл. 26 от договора.  

(2) По време на гаранционния срок всички разходи за извършване на последващо 

обгазяване при нова зараза са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в случай на занижаване на 

качеството на зърното похабеното количество се заплаща от него в пълен размер по пазарни 
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цени към момента на предявяване на претенцията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заплащането се 

извършва в 10 (десет) дневен срок от поканата. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от 

договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните. 
 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 5-8 от 

договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по този договор, както и всички необходими документи, 

информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора; 

3. да получи изрични указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното местонахождение на 

базата и/или сградата и необходимата/ите услуга/и. 

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предоставя услугите и да изпълнява задълженията си по този договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с договора и приложенията; 

2. да извършва услугите по фумигация, дезинсекция и дератизация със собствени 

препарати; 

3. да притежава валидно Разрешение от генералния директор на Национална служба 

за растителна защита (НСРЗ) за извършване на фумигация, издадено съгласно разпоредбите 

чл. 3 от Наредба № 112/13.10.2006г. за специфичните изисквания при извършване на 

фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу 

вредители, за целия срок на договора;  

4. при извършване на услугите да спазва нормативно установените предписания за 

осъществяване на фумигация, дезинсекция и дератизация на територията на Република 

България; 

5. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 

хода на изпълнението на договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да 

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

6. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 

в чл. 38 от договора;   

8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на 

услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

9. да сключи договор/и за подизпълнение с посоченият/те в офертата му 

подизпълнител/и в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор. В срок 3 (три) 

дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 

замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или 

на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора, или да 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с 

това да пречи на изпълнението. 

. Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на услугите, когато отговаря на договореното, по реда и 

при условията на този договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този договор; 

3. да предостави и осигури достъп, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 

в чл. 38 от договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 

договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите на чл. 13-17 от договора; 

 

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

   

  Чл. 26. Предаването на изпълнението на услугите за всяка отделна заявка се 

документира с Протокол за извършена обработка, съгласно чл. 5 ал. 2 от Наредба № 

112/13.10.2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и 

обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители, и/или 

Протокол за извършена ДДД обработка, съгласно чл.18 от Наредба № 3/24.01.2005 г. за 

условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, който/които се 

подписва/т от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални 

екземпляра – по един за всяка от страните. 

 Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 

отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното. 

Чл. 28. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този договор от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от 

стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече от 5 % (пет на сто) от цената 

на неизпълнението. 

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 

заявена/и услуга/и или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

изпълни изцяло и качествено съответната/ите услуга/и, без да дължи допълнително 

възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

Чл. 31. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на 

договора без ДДС. 
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Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор 

неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение или чрез прихващане от 

дължимата сума по договора, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл. 33. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото 

на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора или с достигане на максимално допустимата 

стойност на договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3  (три) дни 

от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от страните. 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови 

изтичащо в срока на действие на договора Разрешение от генералния директор на 

Национална служба за растителна защита (НСРЗ) за извършване на фумигация, издадено 

съгласно разпоредбите чл. 3 от Наредба № 112/13.10.2006 г. за специфичните изисквания при 

извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция 

срещу вредители, с писмено предизвестие. 

  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 35. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП.  

Чл. 36 Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящия договор ще се 

решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на такова, ще се решават пред 

компетентния съд на Република България. 

Чл. 37. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по 

договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Чл. 38. Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да 

не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала й известна при или 

по повод изпълнението на договора. 

Чл. 39. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, 

причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има 

значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила трана, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 

(пет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При 
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неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 40. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза 

се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

Чл. 41. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

   

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

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

страните. 
 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 
 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   УПРАВИТЕЛ: 

             /СТАНИМИР ПЕЕВ/                                                  /…….……...………… / 
 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

             /АГЛАЯ МИНЕВА/ 


