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Д О Г О В О Р 

 

№ДД-45/21.06.2017г. 

 

 

     Днес, 21.06.2017 г., в гр.София, между: 

 

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

при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с адрес - гр. София, 

ул. „Московска” № 3, представлявана от Станимир Пеев - Председател и Аглая Минева - 

Главен счетоводител, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 

и  

    „СЖС България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

Младост; бул. Цариградско шосе  115Г; БЦ Мегапарк; офис "C"; ет. №6; с ЕИК: 000653802, 

представлявано от ДИМИТЪР ХРИСТОВ МАРИКИН - Управител, наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 

 

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

Обобщен протокол от Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” за избор на изпълнител на обществена поръчка съгласно реда на чл. 

20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Услуги по обследване на резервоари, собственост на ДА 

ДРВВЗ”, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

да извърши услуги по обследване на резервоари с обем, номера и местонахождение съгласно 

Техническата спецификация – Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.  
 

           (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си съгласно клаузите 

на настоящия договор и при условията, посочени в Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор. 

 

                                                            II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила, считано от 

датата на подписването му.  

 

                                                        III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3. (1) Общата цена на услугата се определя съобразно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в размер на 47 200 (четиридесет и седем хиляди и двеста) лева без 

ДДС, съответно 56 640 (петдесет и шест хиляди шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. 
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(2) Предлаганата обща цена по т. 1 се формира на база следните единични цени: 

 

2.1. за 1 (един) брой резервоар с обем 50000м3 – 18 000 (осемнадесет хиляди) лева без ДДС, 

съответно за 2 (два) броя резервоари с обем 50000м3 – 36 000 (тридесет и шест хиляди) лева 

без ДДС; 

 

2.2. за 1 (един) брой резервоар с обем 20000м3 – 5 600 (пет хиляди и шестстотин) лева без 

ДДС; 

 

2.3. за 1 (един) брой резервоар с обем 5000м3 – 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС; 

 

2.4. за 1 (един) брой резервоар с обем 400м3 – 1 600 (хиляда и шестстотин) лева без ДДС.  

 

  (3) Всички други разходи във връзка с изпълнението на обществената поръчка 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 4. (1) Начинът на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е с платежно нареждане в български 

лева, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Банка: BNP Paribas Bulgaria BG – клон София; 

BIC: BNPA BGSX; 

IBAN: BG63 BNPA 9440 1020 0314 10; 

Титуляр: „СЖС България“ ЕООД. 

 

(3) Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва за всеки обследван 

резервоар, в срок до 15 (петнадесет) дни, след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в Централно управление (ЦУ) на ДА ДРВВЗ на протоколи за удостоверяване на извършената 

работа и за получените резултати, фактура за извършената услуга и след одобрение на 

плащането от Министерство на финансите. 

 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и 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, и след като бъдат приети. Работата на подизпълнителите се 

приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя, за 

което се изготвя и подписва протокол. 

 

IV. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

 

Чл.5. След приключване на обследване на резервоара, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

подпише двустранен протокол с упълномощено лице на съответната териториална дирекция 

(в зависимост от местонахождението на резервоара), за удостоверяване на извършената 

работа. 

 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва в срок до 10 (десет) работни дни от датата на подписване 

на протокола по предходния член, да представи същия ведно с фактура за извършената 

услуга в ЦУ на ДА ДРВВЗ. 
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Чл.7. Когато за частта от услугата, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 

може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалата услуга, подизпълнителят 

представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугата за 

съответния етап, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугата по чл. 7, при спазване 

на разпоредбите от настоящия раздел, и заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен 

протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането 

за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

 

Чл.9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 

1. да извършва Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 

срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

2. да притежава разрешителните документи за извършване на дейността, предмет на 

договора, които да са валидни през целия срок по чл. 2 или ако срокът на валидност на някой 

от тези документи изтича през времето на действия, валидността на същия да се подновява 

своевременно.  

3. да извърши Услугите, предмет на договора, съобразно подадени заявки от съответната 

Териториална дирекция „Държавен резерв” (ТД ДР), във всяка от които ще се посочват 

броят, видът и номерата на конкретните резервоари, като изпълнението следва да започне в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на съответната заявка;     

4. да изпълни дейностите, предмет на договора, в посочените в Техническата спецификация 

срокове за всеки конкретен резервоар; 

5. след приключване на всяко обследване, да подпише двустранен протокол с упълномощено 

лице на съответната ТД ДР, за удостоверяване на извършената работа; 

6. в срок до 10 (десет) работни дни от датата на подписване на протокола по т. 5 да представи 

същия в ЦУ на ДА ДРВВЗ, заедно с протокол за получените резултати от обследването, 

становище за състоянието и годността на обследвания/те резервоар/и, както и мерки за 

въвеждането в експлоатация на тези, за които е установена техническа неизправност и  

фактура за извършената услуга; 

7. да представи заверено копие от протокола за получените резултати от обследването и 

становището по т. 6 в ТД ДР, заявила конкретното обследване. 

8. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

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

10. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП; 

11. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените 

в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок 

до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 

замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или 
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на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

12. да осигури здравословни и безопасни условия на труд, съгласно действащото 

законодателство, при изпълнението на договора, като за целта осигури лични предпазни 

средства на работниците, проведе необходимите инструктажи по безопасност и съблюдава 

изпълнението на нормите за техническата и пожаро-аварийна безопасност. 

 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи информация и изрични указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното 

местонахождение на базата и резервоара съгласно получената заявка; 

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

договорените условия. 

3. да изпълнява задълженията си по договора в почивни и празнични дни, при необходимост 

и след разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни услугите по обследване в договорените 

срокове, заложени в Техническата спецификация и Техническото предложение на 

Изпълнителя; 

2. във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка, относно 

качественото му изпълнение, без с това да затруднява оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. при поискване да получава информация за хода на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да приеме окончателното изпълнение на работата. 

 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

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

на договора; 

2. да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията и в срока на 

настоящия договор. 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Чл.14. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 %  от стойността на Договора без 

ДДС, а именно  2 360 (две хиляди триста и шестдесет) лева, която служи за обезпечаване 

на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

 

Чл.15. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) 

дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора; и/или 

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл. 18 от Договора. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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Чл.16. 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; 

При Банка: БНБ – ЦУ 

(всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя) 

 

Чл.17. (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, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.18. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр, в която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), като 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, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 дни от 

приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен 

размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и 

да е сума по нея. 

 (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. 4, ал. 2 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 представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

  (3) Гаранцията или съответната част от нея 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 
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съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 

усвояване на гаранциите. 

 

Чл.20. 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 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.  

 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, 

в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 20 дни от 

сроковете посочени в Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати Договора на това основание;  

2. 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;  

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

несъстоятелност. 

 

Чл.22. 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.23. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

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

работни 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. 14 от Договора. 

 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 

за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.25. При забавено изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 5% върху 

стойността на неизпълнените задължения по договора без ДДС. 

 

Чл.26. При виновно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от цената на договора без ДДС. 

 

 

Чл.27. Заплащането на уговорената неустойка не лишава страните от възможността да 

претендират обезщетение за претърпени вреди, когато те надвишават размера на 

неустойката. 

 

Чл.28. (1) Страните не носят отговорност, в случай че неизпълнението на поетите 

задължения по договора се дължи на непреодолима сила. 
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  (2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за 

настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.29. (1) Договорът се прекратява с изтичане на неговия срок. 

       (2) Договорът може да се прекрати: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 30 

(тридесет) дни; 

3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предизвестие от 30 (тридесет) дни, при което същият 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане в размер съобразно извършеното до момента на 

прекратяване действието на договора. 

5. при отнемане на някой от разрешителните документи за извършване на дейността, 

предмет на договора. 

6. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

(3) Договорът може да се прекрати от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 10, т. 2 за своевременно обновяване 

на валидността на някой от разрешителните документи.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без 

да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

(5) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 

към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 

Договора. 

 

Чл.30. При предсрочно прекратяване на Договора, когато не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети 

по установения ред Услуги. 

 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.31. (1) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са:  

- Виолета Георгиева – директор ТД ДР – гр. Бургас; тел: 0879 631 126; 

- Димитър Чобанов – началник сектор ПБ Сливен; тел: 0888 662 634; 

- Лиляна Паскалева – директор ТД ДР – гр. Пловдив, тел: 0882 533 091; 

        - Елена Велева – началник сектор ПБ Първомай; тел: 0888 391 764. 

  (2) Лице за контакт по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

- Димитър Христов Марикин – Управител – тел: 02/91 015, 056/841 920. 
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Чл.32. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 

него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

 

Чл.33. (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 Страна, 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 3 

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

сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 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.34. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 

 

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. 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.37. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е 

длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 

115 от ЗОП. 

 

Чл.38. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията 

по настоящия договор, без писменото съгласие на другата страна.  
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Чл.39. Неразделна част от договора са:   

- Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.40. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи 

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

ЗОП и документ за удостоверяване на внесена гаранция (оригинал) за изпълнение на 

договора. 

 

Чл.41. В 10-дневен срок след подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

необходимите документи на служителя по сигурността в ЦУ на ДА ДРВВЗ, за да бъдат 

издадени необходимите разрешителни от Държавна агенция „Национална сигурност” 

(ДАНС). Изпълнителят представя документи за всички лица, които ще изпълняват договора. 

 

Чл.42. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането му в 

деловодството на ДА ДРВВЗ. 

 

     Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра, по един за всяка страна. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                 УПРАВИТЕЛ 

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

 

 

 

 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ ……..П.…………… 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


