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ДОГОВОР 

№ДД-59/08.10.2014г. 

 

Днес, 08.10.2014г., 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 

Eмил Колев – Председател и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричана по-долу и за 

краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, 

и „Булкарго” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. ,,Васил Друмев” 

№ 7,с ЕИК: 103037407, представлявано от Захари Борисов Христов с ЕГН /ЗЗЛД/, 

наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП, след проведена обществена поръчка чрез публична 

покана 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. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва 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”. 

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата 

на подписването му или до достигане на обща сума в размер на 66 000 (шестдесет и шест 

хиляди) лева без ДДС. 

 

Чл. 3. Цената на услугите се определя на база единичните цени, съобразно 

ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (по образец Приложение №  2 от 

документацията за участие в обществената поръчка) 

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

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с платежно нареждане, в български лева. 

 (2) Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до 15 (петнадесет) 

дни, след представяне в Централно управление (ЦУ) на ДАДРВВЗ, от страна на  
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на двустранно подписаните протоколи по чл. 5, ал. 5 от настоящия 

договор и фактура за извършените услуги – издадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЦУ на ДА 

ДРВВЗ).  

 (3) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  

Банка: УниКредит Булбанк;  

BIC: UNCRBGSF; 

IBAN: BG06 UNCR 7630 1053 0992 56. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 (1) да извършва услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на зърнобази и 

други складови бази, сгради и площи, находящи се на територията на Република България, 

собственост на ДА ДРВВЗ, при условия, описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и 

съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са подробно описани в Техническата 

спецификация към Публичната покана; 

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

препарати; 

 (3)  да извършва услугите, предмет на настоящия договор, след изрична заявка, 

направена писмено, от страна на централно управление или териториалните дирекции на 

ДА ДРВВЗ; 

 (4) в 5 (пет) дневен срок от получената заявка да извърши възложената/ите 

услуга/и; 

 (5) да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след извършване на всяка отделна услуга,  

Протокол за извършена обработка, съгласно чл.5 ал.2 от Наредба № 112/13.10.2006 г. (обн. 

ДВ. бр. 87/27.10.2006г.), Протокол за извършена ДДД обработка, съгласно чл.18 от 

Наредба № 3/24.01.2005 г. (обн. ДВ. бр. 12/04.02.2005г.); 

 (6) при извършване на услугите да спазва нормативно установените предписания за 

осъществяване на фумигация, дезинсекция и дератизация на територията на Република 

България. 

 Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 (1) да получи изрични указания от ръководителя/ите на съответната/ите дирекция/и 

или централно управление на ДА ДРВВЗ за точното местонахождение на базата и/или 

сградата и необходимата услуга; 

 (2) да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените 

срокове и при договорените условия. 
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III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 (1) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни заявените услуги в договорения срок, 

при спазване на изискванията, заложени в Публичната покана, офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в договора и в Техническата спецификация от проведената обществена 

поръчка, чрез публична покана, по реда на глава осма ”а” 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 получава информация за хода на работата на изпълнителя при поискване; 

(4) да приеме окончателното изпълнение на задачата; 

 Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

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

изпълнение на предмета на договора; 

 (2) да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на 

настоящия договор. 

 

ІV. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 

 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качественото изпълнение на услугите, предмет 

на настоящия договор. 

 Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция за 

добро изпълнение (парична сума или банкова гаранция) в размер на 3 300 (три хиляди и 

триста) лева – представляваща 5% от стойността на обществената поръчка без ДДС, 

която се представя при сключване на договора в оригинален документ и се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (когато е парична сума): 

 
IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03 
BIC: BNBG BGSD 
При Банка: БНБ – ЦУ 
 
 (2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция за добро 

изпълнение на договора, тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде 

неделима, неотменима, безусловна и без протест, да влиза в сила от датата на издаването й 

и да бъде със  срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на 

действие на договора. 

 

 Чл. 11. Гаранцията за добро изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 

(тридесет) дневен срок, след приключване на изпълнението на настоящия договор, и след 

писмено искане от негова страна, по посочената в чл. 4, ал. 3 банкова сметка. 
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 Чл. 12. (1) Гаранционният срок на услугите по фумигация е съгласно 

предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 191 (сто деветдесет и един) дни, като срокът започва 

да тече от деня, в който е извършена съответната услуга/и. 

 (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 цени към момента на предявяване на претенцията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Заплащането се извършва в 10 (десет) дневен срок от поканата. 

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 Чл. 13. 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 покрива от внесената гаранция за добро изпълнение и/ 

или от дължимото плащане по чл. 4 от настоящия договор. 

 Чл. 14. 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. 15. 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. 16. 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 за изпълнената част. 

 Чл. 17. За претърпените вреди във връзка с настоящия договор изправната страна 

по него има право да търси по съдебен ред обезщетение, в съответствие с общите правила 

на гражданското законодателство. 

VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСTОЯТЕЛСТВА 

 Чл. 18. 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. 19. 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. 20. В случай на възникване на някое от посочените обстоятелствата, страните 

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

налице възможности за неговото изпълнение. 
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VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 21. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото 

действие. 

 Чл. 22. 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 

изтичащо в срока на действие на настоящия договор - разрешение от генералния директор 

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

издадено съгласно разпоредбите на чл. 23 от Закона за защита на растенията, във връзка с 

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 едномесечно писмено предизвестие. 

            4. При достигане на обща сума в размер на 66 000 (шестдесет и шест  хиляди) 

лева без включен ДДС. 

VІІI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писменото съгласие на другата страна.  

 Чл. 24. 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. 25. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

            Чл. 26. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. 

 Чл. 27. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и 

извеждането му в деловодството на Държавна Агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”. 

 Чл.  28. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 

да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. ”Московска” № 3. 

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 7, ет. 1, ап. 1 
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Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност 

на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 30. Приложения и неразделна част от настоящия договор са: 

- техническо предложение: 

- ценово предложение: 

  

При подписване на настоящия договор, „Булкарго“ ООД, в качеството си на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, представи свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация, попълнена по образец – Приложение 

№ 6 от настоящата документация, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
 

Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра - един 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  /П/                                 ........../П/......................... 

    

/EМИЛ КОЛЕВ/                                                                                   /ЗАХАРИ ХРИСТОВ/ 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ     /П/ 

 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 


