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УТВЪРЖДАВАМ: 
ДИРЕКТОР 
НА ТД “Държавен резерв” 
гр. В.ТЪРНОВО 

 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 
 

Днес………………… в гр.Велико Търново, между: 
 
     Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“ гр. София, ул. 
“Московска” №3  чрез Териториална дирекция “Държавен резерв” гр. В.Търново, 
ул.“Христо Ботев“ №86, представлявана от Директора Никола Костадинов с Пълномощно 
№3770/11.06.2013г. и Надя Георгиева Ризова – Тодорова – Началник – отдел 
„ФДАПОПСБ”(Гл.счетоводител), наричана за по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 
и  
 
……………………………. със седалище и адрес на управление …………………., 
ЕИК…………………., представлявано от …………………….., 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 за посочените материали по следните дестинации: 
 
т.1. СБ Габрово, гр.Габрово –  склад „Транскапитал” ЕООД, гр.София, кв. 
„Враждебна, район Подуяне, , бул. „Ботевградско шосе” № 247 на 14 бр. евро палети 
– мин. 9,5 т., съдържащи инфузионен разтвор;  
 
т.2. СБ Габрово, гр.Габрово –  склад „Транскапитал” ЕООД, гр.София, кв. 
„Враждебна, район Подуяне, , бул. „Ботевградско шосе” № 247 на 10 бр. евро палети 
– мин. 6,5 т., съдържащи инфузионен разтвор;  
 
т.3. СБ Габрово, гр.Габрово – Складова база Ресен при ТД „Държавен резерв” гр. В. 
Търново, с. Ресен, Община Велико Търново на 140 броя листи поцинкована 
ламарина с общо тегло – 9782 кг., размери: височина/ширина/дължина - 2/800/8000 
мм и габарити на товара – 800/8000 мм. 
 
 при условия, описани в предоставената оферта №…./………… от…..часа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Чл.2. Срок за изпълнение на транспортната услуга е както следва: 
 - чл.1, т.1 – 28.11.2014г. 
 - чл.1, т.2 – при необходимост, след издаване на Заповед на Председателя на ДА 

"ДР и ВВЗ". 
 - чл.1, т.3 – 12.12.2014г. 
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Чл.3. Цената на услугата, съобразно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е 
на стойност е в размер на …...лева без ДДС за един (1) километър, но без да надвишава 
сумата от 4000.00 лева без ДДС, посочена в публичната покана. 

Чл.4. (1) Начинът на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е по банков път, по банкова 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в издадената фактура, с платежно нареждане, в 
български лева.  

II. 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.В.Търново, при условия 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 откритата процедура; 
4) при извършване на транспортните услуги да спазва нормативно установените 
предписания за превоз на товари на територията на Република България; 
5) да съгласува с Директора на ТД „ДР” гр.В.Търново предварително маршрута, по който 
ще се извършва превоза на товара както и да се изготви график за изпълнението на 
настоящия договор; 
6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви списък на лицата, които ще извършват 
дейността по предмета на договора и само посочените в списъка ще имат право на 
свободен достъп в работно време до складовите бази при ТД „ДР” гр.В.Търново. Към 
списъка да се посочат и регистрационните номера на автомобилите, които ще влизат на 
територията на складовите бази. 
7) да съдейства (чрез шофьора на транспортното средство) за правилното и безопасно 
транспортиране на товара като извършва всички необходими дейности за това; 
8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на лицата, ангажирани от него за изпълнение 
на възложената работа като за свои действия. 
 
 Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1) да получи изрични указания от ръководителя на ТД „ДР” гр. В.Търново за точната 
дестинация 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 която следва да бъдат извършени услугите; 
3) да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение 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 
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; 
 Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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1) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с изпълнение 
на предмета на договора; 
4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
изпълнение на възложеното, когато това е необходимо; 
5) да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на настоящия 
договор; 
 

ІV. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 
     
 Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качественото изпълнение на транспортните 
услуги. 
  
 

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 
 
 Чл.10. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията 
му по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която се покрива като се 
удържи от възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор.  
 Чл.11. 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.12. 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.13. 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.14. 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.15. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, ако 
неизпълнението се дължи на война, бедствия, пожари, епидемии, акт на държавен орган, 
лоши климатични условия или поради някаква причина извън контрола на страните по 
договора. 
 Чл.16. 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.17. 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. 
 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
 Чл.18. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото 
действие. 
 Чл.19. 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. 
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VІІI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 Чл.20. (1) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: 

 
(2) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 
………………………………………………………………………………………………….... 
 Чл.21. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 
задълженията по настоящия договор без писменото съгласие на другата страна.  
 Чл.22. 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.23. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
законодателството на Република България. 
 Чл.24. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането 
му в деловодството на ТД „ДР” гр.В.Търново. 

Чл.25. Неразделна част от договора са Техническо предложение – приложение 
№…… и Ценово предложение – приложение № …… от подадената оферта за участие в 
обществената поръчка с вх. №……….. от „....................................................” 
...........(ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящия договор). 
 Чл.26. Страните подписват двустранно споразумение по Закона за безопасни 
условия на труд /чл.18/. 
Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра, по един за всяка страна. 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
ДИРЕКТОР НА ТД „ДР”    
 ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО    
          /НИКОЛА КОСТАДИНОВ/                     
 
 
НАЧ.ОТДЕЛ ФДАПОПСБ  
(ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ) 
/НАДЯ РИЗОВА-ТОДОРОВА/ 
 
 
 
Съгласувал: 
Надя Ризова-Тодорова 
Нач. отдел „ФДАПОПСБ” 
 
Изготвил: 
Мирослав Ванев  
Юрисконсулт 

Териториална 
структура 

Имена на     
служителя Длъжност Телефон GSM Факс 

ТД „ДР”  
гр.В. Търново 

Банко 
Банков 

Главен 
експерт 062/616464 0889544007 062/605985 

СБ Ресен Детелин 
Ганцаров Нач. сектор   0888391709  

СБ Дебелец и 
Габрово 

Стефка 
Колева Специалист  0887311486  


